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AVDELNING 4 

INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER TILL ANDRA 
UNIONSORGAN 

KAPITEL 4 0 — DIVERSE SKATTER OCH AVDRAG FRÅN ERSÄTTNINGAR 
KAPITEL 4 1 — AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET 
KAPITEL 4 2 — ÖVRIGA AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET  

Artikel 
Punkt 

Rubrik Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 % 2018–2020 

KAPITEL 4 0 

4 0 0 Inkomster från skatt på löner och ersättningar till institu- 
tionens ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och 
personer som uppbär pension  704 664 578 665 838 799 644 209 535,64 91,42  

4 0 3 Inkomster från den tillfälliga avgift som dras av på lönerna 
för institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra 
anställda i aktiv tjänst  p.m. p.m. 88 096,43  

4 0 4 Inkomster från den särskilda avgiften och solidaritetsav- 
giften på löner till tjänstemän och andra anställda i aktiv 
tjänst  67 023 274 64 077 432 61 637 879,35 91,96 

KAPITEL 4 0 –  TOTALT 771 687 852 729 916 231 705 935 511,42 91,48 

KAPITEL 4 1 

4 1 0 Personalens avgifter till pensionssystemet  357 400 718 340 464 225 324 866 665,87 90,90  

4 1 1 Personalens överföring eller köp av pensionsrättigheter  123 290 280 111 295 963 98 055 806,42 79,53  

4 1 2 Bidrag från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjän- 
stledighet av personliga skäl till pensionssystemet  100 000 100 000 99 025,65 99,03 

KAPITEL 4 1 –  TOTALT 480 790 998 451 860 188 423 021 497,94 87,98 

KAPITEL 4 2 

4 2 0 Arbetsgivaravgift till pensionssystemet från de decentra- 
liserade organen och internationella organisationer  50 887 642 49 357 556 52 586 552,34 103,34 

KAPITEL 4 2  –  TOTALT 50 887 642 49 357 556 52 586 552,34 103,34  

Avdelning 4  – Totalt 1 303 366 492 1 231 133 975 1 181 543 561,70 90,65  
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AVDELNING 4 

INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER TILL ANDRA 
UNIONSORGAN 

KAPITEL 4 0  — DIVERSE SKATTER OCH AVDRAG FRÅN ERSÄTTNINGAR  

4 0 0 Inkomster från skatt på löner och ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och 
personer som uppbär pension  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

704 664 578 665 838 799 644 209 535,64  

Anmärkningar  

Denna inkomst utgörs av all skatt på löner och ersättningar av samtliga typer, med undantag för förmåner och 
familjebidrag som betalas till ledamöter i kommissionen, tjänstemän, andra anställda och personer som erhåller 
kompensationsutbetalningar vid upphörande av anställning enligt kapitel 01 i varje avdelning i utgiftsberäkningen 
och till personer som uppbär pension. 

I de uppskattade inkomsterna ingår också belopp för Europeiska investeringsbanken, Europeiska centralbanken och 
Europeiska investeringsfonden.  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska unionen. 

Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska unionen. 

Protokoll om Europeiska unionens förmåner och immunitet, särskilt artikel 12. 

Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens 
ordförande och ledamöter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till tribu- 
nalens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, 
ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, 8.8.1967, s. 1). 

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid 
skatt till Europeiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8). 

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 1860/76 av den 29 juni 1976 om anställningsvillkor för personal vid 
Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor (EGT L 214, 6.8.1976, s. 24). 
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KAPITEL 4 0 —  DIVERSE SKATTER OCH AVDRAG FRÅN ERSÄTTNINGAR  (forts.)  

4 0 0 (forts.)  

Rådets förordning (EU) 2016/300 av den 29 februari 2016 om ersättning till innehavare av höga EU-ämbeten 
(EUT L 58, 4.3.2016, s. 1).  

4 0 3 Inkomster från den tillfälliga avgift som dras av på lönerna för institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra 
anställda i aktiv tjänst  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 88 096,43  

Anmärkningar  

Bestämmelserna om den tillfälliga avgiften tillämpades fram till den 30 juni 2003. Denna post kommer därför att 
täcka alla inkomster från resterande belopp avseende den tillfälliga avgiften från löner som utbetalas till ledamöter i 
kommissionen, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst.  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 66a i den version som var i kraft 
fram till den 15 december 2003. 

Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens 
ordförande och ledamöter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till tribu- 
nalens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, 
ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, 8.8.1967, s. 1).  

4 0 4 Inkomster från den särskilda avgiften och solidaritetsavgiften på löner till tjänstemän och andra anställda i aktiv 
tjänst  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

67 023 274 64 077 432 61 637 879,35  

Anmärkningar  

Denna artikel är avsedd för inkomster från den särskilda avgiften och från solidaritetsavgiften på löner för 
tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst i enlighet med artikel 66a i tjänsteföreskrifterna. 

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 66a. 

Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska unionen. 
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KAPITEL 4 0  —  DIVERSE SKATTER OCH AVDRAG FRÅN ERSÄTTNINGAR  (forts.)  

4 0 4 (forts.)  

Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens 
ordförande och ledamöter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till tribu- 
nalens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, 
ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, 8.8.1967, s. 1). 

Rådets förordning (EU) 2016/300 av den 29 februari 2016 om ersättning till innehavare av höga EU-ämbeten 
(EUT L 58, 4.3.2016, s. 1).  

KAPITEL 4 1 —  AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET 

4 1 0 Personalens avgifter till pensionssystemet  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

357 400 718 340 464 225 324 866 665,87  

Anmärkningar  

Intäkten utgörs av personalens bidrag till finansieringen av pensionssystemet.  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska unionen. 

Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska unionen. 

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 1860/76 av den 29 juni 1976 om anställningsvillkor för personal vid 
Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor (EGT L 214, 6.8.1976, s. 24).  

4 1 1 Personalens överföring eller köp av pensionsrättigheter  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

123 290 280 111 295 963 98 055 806,42  

Anmärkningar  

Intäkten utgörs av inbetalningen till unionen av det försäkringstekniska värdet eller det schablonmässiga återköps- 
värdet för de pensionsrättigheter som tjänstemännen förvärvat i sina tidigare arbeten.  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska unionen. 
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KAPITEL 4 1 —  AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET  (forts.)  

4 1 2 Bidrag från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl till pensionssystemet  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

100 000 100 000 99 025,65  

Anmärkningar  

Tjänstemän och andra anställda som tar tjänstledigt av personliga skäl kan fortsätta att förvärva pensionsrättigheter 
under förutsättning att de också står för kostnaden för arbetsgivaravgiften.  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska unionen. 

Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska unionen.  

KAPITEL 4 2 — ÖVRIGA AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET  

4 2 0 Arbetsgivaravgift till pensionssystemet från de decentraliserade organen och internationella organisationer 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

50 887 642 49 357 556 52 586 552,34  

Anmärkningar  

Inkomsten utgör arbetsgivaravgiften till pensionssystemet från de decentraliserade organen och internationella 
organisationer.  

Rättslig grund 

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska unionen. 

Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska unionen. 
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AVDELNING 5 

INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONERNAS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET 

KAPITEL 5 0  — INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM 
KAPITEL 5 1  — HYRESINKOMSTER 
KAPITEL 5 2  — AVKASTNING AV INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA 

RÄNTOR  

Artikel 
Punkt 

Rubrik Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 % 2018–2020 

KAPITEL 5 0 

5 0 0 Inkomster från försäljning av lös egendom  

5 0 0 0 Inkomster från försäljning av transportmedel p.m. p.m. 13 400,—  

5 0 0 1 Inkomster från försäljning av lös egendom p.m. p.m. 52 038,—  

5 0 0 2 Inkomster från leverans av lös egendom till andra institutioner 
eller organ –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 796 962,96  

Artikel 5 0 0  –  Totalt p.m. p.m. 862 400,96  

5 0 1 Inkomster från försäljning av fast egendom  — Inkomster 
avsatta för särskilda ändamål  p.m. p.m. 0,—  

5 0 2 Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och 
filmer  p.m. p.m. 28 358,49 

KAPITEL 5 0 – TOTALT p.m. p.m. 890 759,45 

KAPITEL 5 1 

5 1 0 Inkomster från uthyrning av lös egendom och utrustning – 
Inkomster avsatta för särskilda ändamål  p.m. p.m. 404 332,05  

5 1 1 Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast 
egendom och återbetalning av hyresutgifter  

5 1 1 0 Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast 
egendom –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 13 149 668,91 

5 1 1 1 Återbetalning av hyresavgifter  –  Inkomster avsatta för 
särskilda ändamål p.m. p.m. 10 078 972,55  

Artikel 5 1 1  –  Totalt p.m. p.m. 23 228 641,46 

KAPITEL 5 1 – TOTALT p.m. p.m. 23 632 973,51 

KAPITEL 5 2 

5 2 0 Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och 
andra räntor på institutionens konton  p.m. p.m. 4 840 903,08  

5 2 1 Avkastning av investerat och utlånat kapital, bankräntor och 
andra räntor på konton för subventionerade organisationer 
som överförs till kommissionen  — —  3 337 800,—  

5 2 2 Räntor på förskottsfinansiering 10 000 000 20 000 000 4 148 979,62 41,49  

5 2 3 Inkomster som uppstått på förvaltningskonton  – Inkomster 
avsatta för särskilda ändamål  p.m. p.m. 1 718 681,—  

KAPITEL 5 2 –  TOTALT 10 000 000 20 000 000 14 046 363,70 140,46 
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KAPITEL 5 5 —  INKOMSTER FRÅN TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER OCH UTFÖRANDE AV ARBETEN 
KAPITEL 5 7  —  ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS 

ADMINISTRATIVA VERKSAMHET 
KAPITEL 5 8 —  DIVERSE ERSÄTTNINGAR 
KAPITEL 5 9 —  ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET  

Artikel 
Punkt 

Rubrik Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 % 2018–2020 

KAPITEL 5 5 

5 5 0 Inkomster från tjänster och arbeten som utförts till förmån 
för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar 
av traktamenten från andra institutioner och organ för vars 
räkning sådana betalats –  Inkomster avsatta för särskilda 
ändamål  p.m. p.m. 56 422 893,27  

5 5 1 Inkomster från tredje man för tjänster eller arbeten som 
levererats eller utförts på dennes begäran –  Inkomster 
avsatta för särskilda ändamål  p.m. p.m. 1 915 829,21 

KAPITEL 5 5 – TOTALT p.m. p.m. 58 338 722,48 

KAPITEL 5 7 

5 7 0 Inkomster från återbetalningar av felaktigt utbetalda bidrag 
– Inkomster avsatta för särskilda ändamål  p.m. p.m. 10 616 075,16  

5 7 1 Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, som till 
exempel inkomster från fonder, subventioner, gåvor och 
legat, inklusive inkomster avsatta för särskilda ändamål för 
varje institution  – Inkomster avsatta för särskilda ändamål  p.m. p.m. 0,—  

5 7 2 Återbetalning av sociala utgifter som har uppkommit för en 
annan institutions räkning  p.m. p.m. 0,—  

5 7 3 Andra bidrag och återbetalningar i samband med institu- 
tionens administrativa verksamhet  –  Inkomster avsatta för 
särskilda ändamål  p.m. p.m. 150 294 205,73 

KAPITEL 5 7 – TOTALT p.m. p.m. 160 910 280,89 

KAPITEL 5 8 

5 8 0 Inkomster från uthyrning  – Inkomster avsatta för särskilda 
ändamål  p.m. p.m. 0,—  

5 8 1 Inkomster från mottagna försäkringsersättningar  –  
Inkomster avsatta för särskilda ändamål  p.m. p.m. 732,50 

KAPITEL 5 8 – TOTALT p.m. p.m. 732,50 

KAPITEL 5 9 

5 9 0 Övriga inkomster från administrativ verksamhet  5 000 000 5 000 000 6 501 238,66 130,02 

KAPITEL 5 9  –  TOTALT 5 000 000 5 000 000 6 501 238,66 130,02  

Avdelning 5  –  Totalt 15 000 000 25 000 000 264 321 071,19 1 762,14  
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AVDELNING 5 

INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONERNAS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET 

KAPITEL 5 0 — INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM 

5 0 0 Inkomster från försäljning av lös egendom  

5 0 0 0 Inkomster från försäljning av transportmedel 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 13 400,—  

Anmärkningar  

Denna punkt är avsedd för inkomster från försäljning eller inbyte av fordon som varit i institutionens ägo. Den 
omfattar också inkomster från avyttring av bokföringsmässigt helt avskrivna fordon som ersätts eller utrangeras. 

5 0 0 1 Inkomster från försäljning av lös egendom 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 52 038,—  

Anmärkningar  

Denna punkt är avsedd för inkomster från försäljning eller inbyte av lös egendom som varit i institutionens ägo, med 
undantag för fordon. Den omfattar också inkomster från avyttring av bokföringsmässigt helt avskriven utrustning, 
installationer och apparatur för vetenskapliga och tekniska ändamål vilken ersätts eller utrangeras. 

5 0 0 2 Inkomster från leverans av lös egendom till andra institutioner eller organ  –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 796 962,96  

Anmärkningar  

I enlighet med artikel 21.3 c i budgetförordningen ska denna inkomst betraktas som en inkomst avsatt för särskilda 
ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker på de poster där de ursprungliga 
utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. 
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KAPITEL 5 0 — INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM  (forts.)  

5 0 1 Inkomster från försäljning av fast egendom  — Inkomster avsatta för särskilda ändamål  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Denna artikel är avsedd att ta upp inkomster från försäljning av fast egendom som tillhör institutionen. 

I enlighet med artikel 21.3 e i budgetförordningen ska denna inkomst betraktas som en inkomst avsatt för särskilda 
ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker på de poster där de ursprungliga 
utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.  

5 0 2 Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 28 358,49  

Anmärkningar  

Denna artikel är avsedd för inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer. 

Denna artikel inkluderar också inkomster från försäljning av dessa produkter i elektronisk form.  

KAPITEL 5 1 — HYRESINKOMSTER 

5 1 0 Inkomster från uthyrning av lös egendom och utrustning  –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 404 332,05  

Anmärkningar  

I enlighet med artikel 21.3 a i budgetförordningen ska denna inkomst betraktas som en inkomst avsatt för särskilda 
ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker på de poster där de ursprungliga 
utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.  

5 1 1 Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom och återbetalning av hyresutgifter  

5 1 1 0 Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 13 149 668,91  

Anmärkningar  

I enlighet med artikel 21.3 a i budgetförordningen ska denna inkomst betraktas som en inkomst avsatt för särskilda 
ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker på de poster där de ursprungliga 
utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. 
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KAPITEL 5 1 —  HYRESINKOMSTER  (forts.) 

5 1 1 (forts.)  

5 1 1 1 Återbetalning av hyresavgifter  –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 10 078 972,55  

Anmärkningar  

I enlighet med artikel 21.3 a i budgetförordningen ska denna inkomst betraktas som en inkomst avsatt för särskilda 
ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker på de poster där de ursprungliga 
utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.  

KAPITEL 5 2 — AVKASTNING AV INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR  

5 2 0 Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 4 840 903,08  

Anmärkningar  

Denna artikel är avsedd för inkomster från avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor 
som krediterats eller debiterats institutionens konton.  

5 2 1 Avkastning av investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på konton för subventionerade 
organisationer som överförs till kommissionen  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018  

— —  3 337 800,—  

Anmärkningar  

Denna artikel innehåller inkomster från ränteåterbetalning från stödmottagande organisationer som satt in förskott 
från kommissionen på räntebärande konton. Om de lämnas outnyttjade måste dessa förskott återbetalas till 
kommissionen med ränta.  

5 2 2 Räntor på förskottsfinansiering  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

10 000 000 20 000 000 4 148 979,62  

Anmärkningar  

Denna artikel är avsedd att ta upp inkomster från räntor på förhandsfinansiering. 
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KAPITEL 5 2 — AVKASTNING AV INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR  (forts.)  

5 2 3 Inkomster som uppstått på förvaltningskonton  – Inkomster avsatta för särskilda ändamål  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 1 718 681,—  

Anmärkningar  

Denna artikel är avsedd för ränta och andra inkomster som uppstår på förvaltningskonton. 

Förvaltningskontona sköts för unionens räkning av internationella finansinstitut (Europeiska investeringsfonden, 
Europeiska investeringsbanken, Europarådets utvecklingsbank/Kreditanstalt für Wiederaufbau, Europeiska banken 
för återuppbyggnad och utveckling) som handhar unionsprogram, och de belopp som inbetalas av unionen kvarstår 
på kontona fram till dess att de görs tillgängliga för stödmottagarna inom programmet, t.ex. små och medelstora 
företag eller institutioner som driver projekt i anslutningsländer. 

Ränta som uppstår på förvaltningskonton för unionsprogram används i enlighet med artikel 21.5 i budgetför- 
ordningen till ytterligare anslag under de budgetposter som burit de ursprungliga utgifter vilka gett upphov till dessa 
inkomster.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1), 
särskilt artikel 21.5.  

KAPITEL 5 5 —  INKOMSTER FRÅN TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER OCH UTFÖRANDE AV ARBETEN  

5 5 0 Inkomster från tjänster och arbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklusive 
återbetalningar av traktamenten från andra institutioner och organ för vars räkning sådana betalats –  
Inkomster avsatta för särskilda ändamål  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 56 422 893,27  

Anmärkningar  

I enlighet med artikel 21.3 c i budgetförordningen ska denna inkomst betraktas som en inkomst avsatt för särskilda 
ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker på de poster där de ursprungliga 
utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.  

5 5 1 Inkomster från tredje man för tjänster eller arbeten som levererats eller utförts på dennes begäran  –  Inkomster 
avsatta för särskilda ändamål  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 1 915 829,21 
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KAPITEL 5 5 —  INKOMSTER FRÅN TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER OCH UTFÖRANDE AV ARBETEN  (forts.)  

5 5 1 (forts.) 

Anmärkningar  

I enlighet med artikel 21.3 a i budgetförordningen ska denna inkomst betraktas som en inkomst avsatt för särskilda 
ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker på de poster där de ursprungliga 
utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.  

KAPITEL 5 7 — ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA 
VERKSAMHET 

5 7 0 Inkomster från återbetalningar av felaktigt utbetalda bidrag –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 10 616 075,16  

Anmärkningar  

Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21.3 b i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas 
för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, 
som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.  

5 7 1 Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, som till exempel inkomster från fonder, subventioner, gåvor och 
legat, inklusive inkomster avsatta för särskilda ändamål för varje institution –  Inkomster avsatta för särskilda 
ändamål  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

I enlighet med artikel 21.2 d i budgetförordningen ska denna inkomst betraktas som en inkomst avsatt för särskilda 
ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker på de poster där de ursprungliga 
utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.  

5 7 2 Återbetalning av sociala utgifter som har uppkommit för en annan institutions räkning  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Denna artikel är avsedd för inkomster från återbetalning av sociala avgifter som uppkommit för en annan institutions 
räkning. 
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KAPITEL 5 7 — ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA 
VERKSAMHET  (forts.) 

5 7 3 Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet –  Inkomster avsatta 
för särskilda ändamål  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 150 294 205,73  

Anmärkningar  

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen ska denna inkomst betraktas som en inkomst avsatt för särskilda 
ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker på de poster där de ursprungliga 
utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.  

KAPITEL 5 8 — DIVERSE ERSÄTTNINGAR 

5 8 0 Inkomster från uthyrning –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21.3 e i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas 
för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga 
utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.  

5 8 1 Inkomster från mottagna försäkringsersättningar  –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 732,50  

Anmärkningar  

I enlighet med artikel 21.3 d i budgetförordningen ska denna inkomst betraktas som en inkomst avsatt för särskilda 
ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker på de poster där de ursprungliga 
utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.  

KAPITEL 5 9 — ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET 

5 9 0 Övriga inkomster från administrativ verksamhet  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

5 000 000 5 000 000 6 501 238,66  

Anmärkningar  

Denna artikel är avsedd att ta upp övriga inkomster från administrativ verksamhet. 
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AVDELNING 6 

AVGIFTER OCH BIDRAG INOM RAMEN FÖR OLIKA UNIONSAVTAL OCH UNIONSPROGRAM 

KAPITEL 6 0  —  BIDRAG TILL UNIONSPROGRAM  

Artikel 
Punkt 

Rubrik Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 % 2018–2020 

KAPITEL 6 0 

6 0 1 Diverse forskningsprogram  

6 0 1 1 Samarbetsavtal mellan Schweiz och Euratom om 
kontrollerad termonukleär fusion och plasmafysik  – 
Inkomster avsatta för särskilda ändamål  —  p.m. 0,—  

6 0 1 3 Samarbetsavtal med tredjeland inom ramen för unionens 
forskningsprogram  –  Inkomster avsatta för särskilda 
ändamål p.m. p.m. 703 520 227,43 

6 0 1 5 Samarbetsavtal med institut från tredjeländer i samband med 
vetenskapliga och tekniska projekt av unionsintresse (Eureka 
m.fl.) –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0,—  

6 0 1 6 Avtal om europeiskt samarbete inom vetenskaplig och 
teknisk forskning –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0,—  

Artikel 6 0 1 – Totalt p.m. p.m. 703 520 227,43  

6 0 2 Övriga program  

6 0 2 1 Diverse inkomster i samband med humanitärt bistånd och 
katastrofbistånd  –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0,—  

Artikel 6 0 2 – Totalt p.m. p.m. 0,—  

6 0 3 Associeringsavtal mellan unionen och tredjeland  

6 0 3 1 Inkomster från deltagande i unionsprogram av kandid- 
atländer och av potentiella kandidatländer i västra Balkan  ‒  
Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 254 416 710,76 

6 0 3 2 Inkomster från tredjeländers deltagande i tull- och skatte- 
samarbetet, med undantag för kandidatländer och för poten- 
tiella kandidater på västra Balkan  –  Inkomster avsatta för 
särskilda ändamål p.m. p.m. 926 414,10 

6 0 3 3 Tredjeländers eller tredje mans deltagande i unionsverks- 
amheter – Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 38 839 217,49  

Artikel 6 0 3  –  Totalt p.m. p.m. 294 182 342,35 

KAPITEL 6 0 – TOTALT p.m. p.m. 997 702 569,78 
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KAPITEL 6 1 — ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER  

Artikel 
Punkt 

Rubrik Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 % 2018–2020 

KAPITEL 6 1 

6 1 1 Återbetalning av utgifter som har uppkommit för en eller 
flera medlemsstaters räkning  

6 1 1 3 Inkomster från de investeringar som avses i artikel 4 i beslut 
2003/76/EG –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 45 593 122,53 

6 1 1 4 Återbetalning från Kol- och stålforskningsfondens 
forskningsprogram p.m. p.m. 0,—  

Artikel 6 1 1 – Totalt p.m. p.m. 45 593 122,53  

6 1 2 Återbetalning av utgifter som har uppkommit särskilt som 
en följd av arbete som har utförts på begäran och mot 
betalning  –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål  p.m. p.m. 0,—  

6 1 4 Återbetalning av unionsstöd till kommersiellt fram- 
gångsrika projekt och verksamheter  

6 1 4 3 Återbetalningar av unionsbidrag inom ramen för europeiska 
initiativ för riskkapital för små och medelstora företag ‒  
Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0,—  

6 1 4 4 Återbetalning av unionens stöd till instrument för risk- 
delning som finansieras från Europeiska regionala utveck- 
lingsfonden och Sammanhållningsfonden  – Inkomster 
avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0,—  

Artikel 6 1 4 – Totalt p.m. p.m. 0,—  

6 1 5 Återbetalning av oanvänt unionsstöd  

6 1 5 0 Återbetalning av oanvänt stöd från Europeiska socialfonden, 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
utvecklings- och garantifonden för jordbruket, Fonden för 
fiskets utveckling, Sammanhållningsfonden, Solidaritets- 
fonden, det strukturpolitiska föranslutningsinstrumentet 
(Ispa), instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA), Euro- 
peiska fiskerifonden (EFF), Fonden för europeiskt bistånd 
till dem som har det sämst ställt (FEAD), Europeiska havs- 
och fiskerifonden (EHFF) och Europeiska jordbruksfonden 
för landsbygdsutveckling  –  Inkomster avsatta för särskilda 
ändamål. p.m. p.m. 121 272 283,95 

6 1 5 1 Återbetalning av oanvända bidrag för att balansera budgetar  
– Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0,—  

6 1 5 2 Återbetalning av oanvända räntesubventioner  –  Inkomster 
avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0,—  

6 1 5 3 Återbetalning av oanvända belopp inom ramen för avtal som 
institutionen har ingått –  Inkomster avsatta för särskilda 
ändamål p.m. p.m. 0,—  

6 1 5 7 Återbetalningar av förskott från strukturfonderna, Samman- 
hållningsfonden, Europeiska fiskerifonden, Fonden för 
europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt, Euro- 
peiska havs- och fiskerifonden och Europeiska jordbruks- 
fonden för landsbygdsutveckling  –  Inkomster avsatta för 
särskilda ändamål p.m. p.m. 8 145 967 467,92 

6 1 5 8 Återbetalning av diverse oanvänt unionsstöd  –  Inkomster 
avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 612 899,86  

Artikel 6 1 5  – Totalt p.m. p.m. 8 267 852 651,73 
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KAPITEL 6 1  —  ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER  (forts.)  
KAPITEL 6 2  —  INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM HAR UTFÖRTS MOT BETALNING  

Artikel 
Punkt 

Rubrik Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 % 2018–2020  

6 1 6 Återbetalning av utgifter som har uppkommit för Inter- 
nationella atomenergiorganets (IAEA) räkning –  
Inkomster avsatta för särskilda ändamål  p.m. p.m. 0,—  

6 1 7 Återbetalning av belopp som utbetalats i samband med 
unionsbistånd till tredjeland  

6 1 7 0 Återbetalningar inom ramen för samarbetet med Sydafrika  –  
Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0,—  

Artikel 6 1 7 – Totalt p.m. p.m. 0,—  

6 1 8 Återbetalning av belopp som utbetalats i samband med 
livsmedelsbistånd  

6 1 8 0 Återbetalning från anbudsgivare eller mottagare av felaktigt 
utbetalda belopp i samband med livsmedelsbistånd –  
Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0,—  

6 1 8 1 Återbetalning av extrakostnader som förorsakats av 
mottagare av livsmedelsbistånd –  Inkomster avsatta för 
särskilda ändamål p.m. p.m. 0,—  

Artikel 6 1 8 – Totalt p.m. p.m. 0,—  

6 1 9 Återbetalning av övriga utgifter som har uppkommit för 
tredje mans räkning  

6 1 9 1 Återbetalning av övriga utgifter som har uppkommit för 
tredje mans räkning inom ramen för rådets beslut 77/270/ 
Euratom  – Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 421 086,01  

Artikel 6 1 9  –  Totalt p.m. p.m. 421 086,01 

KAPITEL 6 1 – TOTALT p.m. p.m. 8 313 866 860,27 

KAPITEL 6 2 

6 2 0 Leverans mot betalning av råmaterial eller speciella 
klyvbara material (artikel 6 b i Euratomfördraget)  –  
Inkomster avsatta för särskilda ändamål  p.m. p.m. 0,—  

6 2 2 Inkomster av tjänster som gemensamma forskningscen- 
trumet har tillhandahållit tredje man mot betalning  

6 2 2 1 Inkomster från driften av högflödesreaktorn (HFR) vilka ska 
användas till ytterligare anslag  –  Inkomster avsatta för 
särskilda ändamål p.m. p.m. 7 550 000,—  

6 2 2 3 Övriga inkomster från tjänster som gemensamma 
forskningscentrumet mot betalning tillhandahåller tredje 
man och som ska användas till ytterligare anslag  – Inkomster 
avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 6 687 759,78 

6 2 2 4 Inkomster från licenser som har upplåtits av kommissionen 
och som avser sådana patenterbara och icke-patenterbara 
uppfinningar som är resultatet av unionsforskning som har 
utförts av gemensamma forskningscentrumet  –  Inkomster 
avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 753 331,93 
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KAPITEL 6 2 — INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM HAR UTFÖRTS MOT BETALNING (forts.) 
KAPITEL 6 3 — BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL  

Artikel 
Punkt 

Rubrik Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 % 2018–2020  

6 2 2 (forts.) 

6 2 2 5 Andra inkomster till gemensamma forskningscentrumet  –  
Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0,—  

6 2 2 6 Inkomster från tjänster som gemensamma forskningscen- 
trumet tillhandahåller andra unionsinstitutioner eller andra 
kommissionsavdelningar i konkurrens med andra och som 
ger upphov till ytterligare anslag  – Inkomster avsatta för 
särskilda ändamål p.m. p.m. 73 327 396,83  

Artikel 6 2 2  – Totalt p.m. p.m. 88 318 488,54  

6 2 4 Inkomster från licenser som har upplåtits av kommis- 
sionen och som avser sådana patenterbara och icke- 
patenterbara uppfinningar som är resultatet av unionsfor- 
skning (indirekta åtgärder)  – Inkomster avsatta för 
särskilda ändamål  p.m. p.m. 0,—  

KAPITEL 6 2  –  TOTALT p.m. p.m. 88 318 488,54 

KAPITEL 6 3 

6 3 0 Eftastaternas bidrag inom ramen för EES-avtalet –  
Inkomster avsatta för särskilda ändamål  p.m. p.m. 370 056 758,—  

6 3 1 Bidrag inom ramen för Schengenregelverket  

6 3 1 2 Bidrag för utveckling, inrättande, drift och användning av 
storskaliga informationssystem inom ramen för avtalen med 
Island, Norge, Schweiz och Liechtenstein  ‒  Inkomster 
avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 851 866,10 

6 3 1 3 Övriga bidrag inom ramen för Schengenregelverket (Island, 
Norge, Schweiz och Liechtenstein) –  Inkomster avsatta för 
särskilda ändamål p.m. p.m. 97 257 041,04  

Artikel 6 3 1  – Totalt p.m. p.m. 98 108 907,14  

6 3 2 Europeiska utvecklingsfondens bidrag till gemensamma 
utgifter för administrativt stöd  – Inkomster avsatta för 
särskilda ändamål  p.m. p.m. 123 694 977,—  

6 3 3 Bidrag till vissa biståndsprogram till förmån för tredjeland 
– Inkomster avsatta för särskilda ändamål  

6 3 3 0 Bidrag från medlemsstaterna eller deras offentliga organ, 
enheter eller fysiska personer till vissa biståndsprogram för 
tredjeland som finansieras av unionen och förvaltas av 
kommissionen för deras räkning –  Inkomster avsatta för 
särskilda ändamål p.m. p.m. 406 977 806,72 

6 3 3 1 Bidrag från tredjeland eller deras offentliga organ, enheter 
eller fysiska personer till vissa biståndsprogram för tred- 
jeland som finansieras av unionen och förvaltas av kommis- 
sionen för deras räkning  –  Inkomster avsatta för särskilda 
ändamål p.m. p.m. 0,—  
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KAPITEL 6 3  —  BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL  (forts.) 
KAPITEL 6 4  —  BIDRAG FRÅN FINANSIERINGSINSTRUMENT  

Artikel 
Punkt 

Rubrik Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 % 2018–2020  

6 3 3 (forts.) 

6 3 3 2 Bidrag från internationella organisationer till vissa bistånd- 
sprogram till förmån för tredjeland som finansieras av 
unionen och förvaltas av kommissionen på dessa organisa- 
tioners vägnar  –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0,—  

Artikel 6 3 3 – Totalt p.m. p.m. 406 977 806,72  

6 3 4 Bidrag från EU:s förvaltningsfonder  – Inkomster avsatta 
för särskilda ändamål  

6 3 4 0 Bidrag från EU:s förvaltningsfonder till kommissionens 
förvaltningskostnader  –  Inkomster avsatta för särskilda 
ändamål p.m. p.m. 28 599 800,58  

Artikel 6 3 4  –  Totalt p.m. p.m. 28 599 800,58  

6 3 5 Bidrag till Europeiska fonden för hållbar utveckling 
(EFHU)  –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål  

6 3 5 0 Bidrag från Europeiska utvecklingsfonden till EFHU –  
Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 100 000 000,—  

6 3 5 1 Bidrag från medlemsstater eller deras organ, enheter eller 
fysiska personer till EFHU  –  Inkomster avsatta för särskilda 
ändamål p.m. p.m. 0,—  

6 3 5 2 Bidrag från tredjeland eller deras offentliga organ, enheter 
eller fysiska personer till EFHU – Inkomster avsatta för 
särskilda ändamål p.m. p.m. 0,—  

6 3 5 3 Bidrag från internationella organisationer till EFHU –  
Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0,—  

Artikel 6 3 5 – Totalt p.m. p.m. 100 000 000,—  

6 3 6 Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) —  
Inkomster avsatta för särskilda ändamål  p.m. p.m. 

KAPITEL 6 3  –  TOTALT p.m. p.m. 1 127 438 249,44 

KAPITEL 6 4 

6 4 1 Bidrag från finansieringsinstrument  – Inkomster avsatta 
för särskilda ändamål  

6 4 1 0 Bidrag från finansieringsinstrument (inkomster) –  Inkomster 
avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 43 664 382,70 

6 4 1 1 Bidrag från finansieringsinstrument (återbetalningar)  –  
Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 56 539 343,84  

Artikel 6 4 1  –  Totalt p.m. p.m. 100 203 726,54  

6 4 2 Bidrag från finansieringsinstrument  –  Inkomster ej avsatta 
för särskilda ändamål  

6 4 2 0 Bidrag från finansieringsinstrument  –  Inkomster 25 000 000 25 000 000 11 546 742,65 46,19 
6 4 2 1 Bidrag från finansieringsinstrument  –  Återbetalningar 25 000 000 25 000 000 52 855 791,19 211,42  

Artikel 6 4 2 – Totalt 50 000 000 50 000 000 64 402 533,84 128,81 

KAPITEL 6 4  – TOTALT 50 000 000 50 000 000 164 606 260,38 329,21 
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KAPITEL 6 5 — FINANSIELLA KORRIGERINGAR 
KAPITEL 6 6 — ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR 
KAPITEL 6 7 — INKOMSTER SOM GÄLLER EUROPEISKA GARANTIFONDEN FÖR JORDBRUKET OCH 

EUROPEISKA JORDBRUKSFONDEN FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING  

Artikel 
Punkt 

Rubrik Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 % 2018–2020 

KAPITEL 6 5 

6 5 1 Finansiella korrigeringar avseende programperioderna 
före 2000  p.m. p.m. 279 717,07  

6 5 2 Finansiella korrigeringar avseende programperioden 
2000–2006 – Inkomster avsatta för särskilda ändamål  p.m. p.m. 12 825 552,43  

6 5 3 Finansiella korrigeringar avseende programperioden 
2007–2013 – Inkomster avsatta för särskilda ändamål  p.m. p.m. 4 639 723,19  

6 5 4 Finansiella korrigeringar avseende programperioden 
2014‒2020 – Inkomster avsatta för särskilda ändamål  p.m. p.m. 0,—  

KAPITEL 6 5  –  TOTALT p.m. p.m. 17 744 992,69 

KAPITEL 6 6 

6 6 0 Andra bidrag och återbetalningar  

6 6 0 0 Andra bidrag och återbetalningar –  Inkomster avsatta för 
särskilda ändamål p.m. p.m. 603 271 105,16 

6 6 0 1 Andra bidrag och återbetalningar, ej avsatta 80 000 000 80 000 000 1 623 615,04 2,03  
Artikel 6 6 0 – Totalt 80 000 000 80 000 000 604 894 720,20 756,12 

KAPITEL 6 6 – TOTALT 80 000 000 80 000 000 604 894 720,20 756,12 

KAPITEL 6 7 

6 7 0 Inkomster som gäller Europeiska garantifonden för jord- 
bruket  

6 7 0 1 Avslutning av Europeiska garantifonden för jordbrukets 
räkenskaper  –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 861 884 003,55 

6 7 0 2 Oegentligheter avseende Europeiska garantifonden för jord- 
bruket  –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 131 592 394,89 

6 7 0 3 Tilläggsavgift för mjölkproducenter  – Inkomster avsatta för 
särskilda ändamål p.m. p.m. 3 884 635,12  

Artikel 6 7 0  – Totalt p.m. p.m. 997 361 033,56  

6 7 1 Inkomster som gäller Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling  

6 7 1 1 Avslutning av Europeiska jordbruksfonden för lands- 
bygdsutvecklings (EJFLU) räkenskaper  –  Inkomster avsatta 
för särskilda ändamål p.m. p.m. 250 426 539,98 

6 7 1 2 Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutvecklings 
(EJFLU) oegentligheter –  Inkomster avsatta för särskilda 
ändamål p.m. p.m. 198 800 557,47  

Artikel 6 7 1  – Totalt p.m. p.m. 449 227 097,45 

KAPITEL 6 7  –  TOTALT p.m. p.m. 1 446 588 131,01  

Avdelning 6  –  Totalt 130 000 000 130 000 000 12 761 160 272,31 9 816,28  
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AVDELNING 6 

AVGIFTER OCH BIDRAG INOM RAMEN FÖR OLIKA UNIONSAVTAL OCH UNIONSPROGRAM 

KAPITEL 6 0  — BIDRAG TILL UNIONSPROGRAM 

6 0 1 Diverse forskningsprogram  

6 0 1 1 Samarbetsavtal mellan Schweiz och Euratom om kontrollerad termonukleär fusion och plasmafysik  –  Inkomster 
avsatta för särskilda ändamål 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018  

— p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Förväntade intäkter från avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Europeiska 
atomenergigemenskapen samt Schweiziska edsförbundet och om anslutning av Schweiziska edsförbundet till 
Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation och Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- 
och utbildningsprogram som kompletterar Horisont 2020 och om reglering av Schweiziska edsförbundets deltagande 
i den Iterverksamhet som bedrivs av Fusion for Energy. 

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp som ytterligare anslag under artiklarna 
08 03 50 och 32 05 50 (indirekta åtgärder) i utgiftsberäkningen i föreliggande avsnitt, alltefter vilka utgifter som 
behöver täckas. 

6 0 1 3 Samarbetsavtal med tredjeland inom ramen för unionens forskningsprogram  –  Inkomster avsatta för särskilda 
ändamål 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 703 520 227,43  

Anmärkningar  

Inkomster som är resultatet av samarbetsavtal mellan unionen och tredjeländer, särskilt de länder som deltar i det 
europeiska samarbetet inom vetenskaplig och teknisk forskning (Cost), i syfte att knyta dessa länder till union- 
sprogram inom forskningsområdet. 

Dessa eventuella bidrag ska täcka kostnaderna för möten, avtal med experter och forskningsutgifter enligt 
programmen i fråga. 

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp som ytterligare anslag under artiklarna 
02 04 50, 05 09 50, 06 03 50, 08 02 50, 08 03 50, 09 04 50, 15 03 50, 18 05 50, 32 04 50, 32 05 50 (indirekta 
åtgärder), 10 02 50 och 10 03 50 (direkta åtgärder) i utgiftsberäkningen i föreliggande avsnitt, alltefter vilka utgifter 
som behöver täckas. 
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KAPITEL 6 0 — BIDRAG TILL UNIONSPROGRAM  (forts.) 

6 0 1  (forts.)  

6 0 1 3 (forts.)  

Schweiz associering till hela ramprogrammet Horisont 2020, Euratomprogrammet 2014–2018 samt de verksamheter 
som bedrivs av det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för 2014–2020 
(Fusion för energi), väntas pågå fram till och med den 31 december 2016. 

Efter det att det schweiziska förbundsrådet den 16 december 2016 ratificerade protokollet till avtalet mellan 
Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om 
fri rörlighet för personer, angående Republiken Kroatiens deltagande som avtalsslutande part till följd av dess 
anslutning till Europeiska unionen (EUT L 31, 4.2.2017, s. 3) ska avtalet som associerar Schweiz med Horisont 
2020 från och med den 1 januari 2017 fortsätta att gälla och utvidgas till att omfatta hela Horisont 2020-programmet, 
Euratomprogrammet 2014–2018 och de verksamheter som bedrivs inom ramen för programmet för fusionsenergi.  

Rättslig grund  

Avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Ukraina 
(EUT L 49, 19.2.1998, s. 3), undertecknat den 14 juni 1994, som trädde i kraft den 1 mars 1998 och fortsätter att 
vara tillämpbart vad gäller de delar som inte omfattas av den provisoriska tillämpningen av associeringsavtalet 
mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och 
Ukraina, å andra sidan. 

Rådets beslut 2008/372/EG av den 12 februari 2008 om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett protokoll 
till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras 
medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska gemenskapen och 
Staten Israel om de allmänna principerna för Staten Israels deltagande i gemenskapsprogram (EUT L 129, 
17.5.2008, s. 39). 

Rådets beslut 2011/28/EU av den 12 juli 2010 om ingående av ett protokoll till avtalet om partnerskap och 
samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, 
och Republiken Moldavien, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Moldavien 
om de allmänna principerna för Republiken Moldaviens deltagande i unionsprogram (EUT L 14, 19.1.2011, s. 5). 

Rådets beslut 2012/777/EU av den 10 december 2012 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av ett 
protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å 
ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Republiken 
Armenien om de allmänna principerna för Republiken Armeniens deltagande i unionsprogram (EUT L 340, 
13.12.2012, s. 26). 

Kommissionens beslut C(2014) 2089 av den 2 april 2014 om godkännande och undertecknande av ett avtal mellan 
Europeiska unionen och Staten Israel om Israels medverkan i unionens program Horisont 2020 –  ramprogrammet för 
forskning och innovation (2014–2020). 

Rådets beslut 2014/494/EU av den 16 juni 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om 
provisorisk tillämpning av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen 
och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan (EUT L 261, 30.8.2014, s. 1). 
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6 0 1 3 (forts.)  

Kommissionens beslut C(2014) 4290 av den 30 juni 2014 om godkännande och undertecknande av ett avtal mellan 
Europeiska unionen och Republiken Moldavien om Moldaviens medverkan i unionens program Horisont 2020 –  
ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020). 

Rådets beslut 2014/691/EU av den 29 september 2014 om ändring av beslut 2014/668/EU om undertecknande på 
Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och 
Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, vad gäller 
avdelning III (med undantag för bestämmelserna om behandling av arbetstagare som är tredjelandsmedborgare och 
lagligen anställda på den andra partens territorium) och avdelningarna IV, V, VI och VII i avtalet, samt därtill 
hörande bilagor och protokoll (EUT L 289, 3.10.2014, s.1). 

Rådets beslut 2014/953/EU av den 4 december 2014 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och 
provisorisk tillämpning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och 
Europeiska atomenergigemenskapen samt Schweiziska edsförbundet och om anslutning av Schweiziska edsför- 
bundet till Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation och Europeiska atomenergigemenskapens 
forsknings- och utbildningsprogram som kompletterar Horisont 2020, och om reglering av Schweiziska edsför- 
bundets deltagande i den Iterverksamhet som bedrivs av Fusion for Energy (EUT L 370, 30.12.2014, s. 1). 

Rådets beslut 2014/954/Euratom av den 4 december 2014 om godkännande av Europeiska kommissionens ingående 
på Europeiska atomenergigemenskapens vägnar av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan 
Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen samt Schweiziska edsförbundet och om anslutning 
av Schweiziska edsförbundet till Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation och Europeiska 
atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram som kompletterar Horisont 2020, och om reglering av 
Schweiziska edsförbundets deltagande i den Iterverksamhet som bedrivs av Fusion for Energy (EUT L 370, 
30.12.2014, s. 19). 

Kommissionens beslut C(2014) 9320 av den 5 december 2014 om ingående på Europeiska atomenergigemen- 
skapens vägnar av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Europeiska 
atomenergigemenskapen samt Schweiziska edsförbundet och om anslutning av Schweiziska edsförbundet till 
ramprogrammet Horisont 2020 för forskning och innovation och Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- 
och utbildningsprogram som kompletterar Horisont 2020, och om reglering av Schweiz deltagande i den 
Iterverksamhet som bedrivs av Fusion for Energy. 

Rådets beslut (EU) 2015/209 av den 10 november 2014 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och 
provisorisk tillämpning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Färöarna 
genom vilket Färöarna associeras med Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) 
(EUT L 35, 11.2.2015, s. 1). 

Rådets beslut (EU) 2015/575 av den 17 december 2014 om undertecknande, på unionens vägnar, och provisorisk 
tillämpning av protokollet till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska 
gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tunisien, å andra sidan, om ett ramavtal 
mellan Europeiska unionen och Republiken Tunisien om de allmänna principerna för Republiken Tunisiens 
deltagande i unionens program (EUT L 96, 11.4.2015, s. 1). 
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Kommissionens beslut C(2015) 1355 av den 3 mars 2015 om godkännande och undertecknande av ett avtal mellan 
Europeiska unionen och Ukraina om Ukrainas deltagande i unionens program Horisont 2020  –  ramprogrammet för 
forskning och innovation (2014–2020). 

Rådets beslut (EU) 2015/1795 av den 1 oktober 2015 om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt 
samarbete mellan Europeiska unionen och Färöarna genom vilket Färöarna associeras med Horisont 2020 –  
ramprogrammet för forskning och innovation (2014-2020) (EUT L 263, 8.10.2015, s. 6). 

Rådets beslut (EU) 2015/1796 av den 1 oktober 2015 om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt 
samarbete mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen samt Schweiziska edsförbundet och 
om anslutning av Schweiziska edsförbundet till Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation och 
Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram som kompletterar Horisont 2020, och om 
reglering av Schweiziska edsförbundets deltagande i den Iterverksamhet som bedrivs av Fusion for Energy 
(EUT L 263, 8.10.2015, s. 8). 

Kommissionens beslut C(2015) 8195 av den 25 november 2015 om godkännande och undertecknande av ett avtal 
mellan Europeiska unionen och Republiken Tunisien om Republiken Tunisiens medverkan i unionens program 
Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) (avtalet är ännu ej undertecknat). 

Kommissionens beslut C(2016) 1360 av den 9 mars 2016 om godkännande och undertecknande av ett avtal mellan 
Europeiska unionen och Georgien om Georgiens medverkan i unionens program Horisont 2020 –  ramprogrammet 
för forskning och innovation (2014–2020). 

Kommissionens beslut C(2016) 2119 av den 14 april 2016 om godkännande och undertecknande av ett avtal mellan 
Europeiska unionen och Armenien om detta lands medverkan i unionens program Horisont 2020 – ramprogrammet 
för forskning och innovation (2014–2020). 

Kommissionens beslut C(2016) 3119 av den 27 maj 2016 om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt 
samarbete mellan Europeiska atomenergigemenskapen och Ukraina genom vilket Ukraina associeras med Euratoms 
forsknings- och utbildningsprogram (2014-2018). 

6 0 1 5 Samarbetsavtal med institut från tredjeländer i samband med vetenskapliga och tekniska projekt av unionsintresse 
(Eureka m.fl.) – Inkomster avsatta för särskilda ändamål 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  
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Anmärkningar  

Inkomster som är resultatet av samarbetsavtal mellan unionen och institut från tredjeländer i samband med 
vetenskapliga och tekniska projekt av unionsintresse (Eureka m.fl.). 

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp som ytterligare anslag under artiklarna 
02 04 50, 05 09 50, 06 03 50, 08 02 50, 09 04 50, 15 03 50 och 32 04 50 (indirekta åtgärder) i utgiftsberäkningen i 
föreliggande avsnitt. 

6 0 1 6 Avtal om europeiskt samarbete inom vetenskaplig och teknisk forskning  –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Inkomster från stater som deltar i det europeiska samarbetet inom vetenskaplig och teknisk forskning. 

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp som ytterligare anslag i detta avsnitt.  

6 0 2 Övriga program  

6 0 2 1 Diverse inkomster i samband med humanitärt bistånd och katastrofbistånd  –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Bidrag från utomstående organ med koppling till humanitärt bistånd och katastrofbistånd. 

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp som ytterligare anslag i detta avsnitt.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 1257/96 av den 20 juni 1996 om humanitärt bistånd (EGT L 163, 2.7.1996, s. 1). 
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Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 375/2014 av den 3 april 2014 om inrättande av en europeisk 
frivilligkår för humanitärt bistånd (initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete) (EUT L 122, 24.4.2014, s. 1). 

Rådets förordning (EU) 2016/369 av den 15 mars 2016 om tillhandahållande av krisstöd inom unionen (EUT L 70, 
16.3.2016, s. 1).  

6 0 3 Associeringsavtal mellan unionen och tredjeland  

6 0 3 1 Inkomster från deltagande i unionsprogram av kandidatländer och av potentiella kandidatländer i västra Balkan ‒ 
Inkomster avsatta för särskilda ändamål 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 254 416 710,76  

Anmärkningar  

Inkomster från associeringsavtalen mellan unionen och nedanstående länder till följd av dessa länders deltagande i 
en rad unionsprogram. 

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp på de poster där de ursprungliga 
utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. 

Referensrättsakter  

Ramavtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Turkiet om fastställande av de allmänna principerna för 
Republiken Turkiets deltagande i gemenskapens program (EGT L 61, 2.3.2002, s. 29). 

Kommissionens beslut C(2014) 3502 av den 2 juni 2014 om godkännande och undertecknande av ett avtal mellan 
Europeiska unionen och Republiken Turkiet om Republiken Turkiets medverkan i unionens program Horisont 2020 
–  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020). 

Ramavtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Albanien om de allmänna principerna för Republiken 
Albaniens deltagande i gemenskapsprogram (EUT L 192, 22.7.2005, s. 2). 

Kommissionens beslut C(2014) 3711 av den 10 juni 2014 om godkännande och undertecknande av ett avtal mellan 
Europeiska unionen och Republiken Albanien om Albaniens medverkan i unionens program Horisont 2020 –  
ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020). 

Ramavtal mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina om de allmänna principerna för Bosnien 
och Hercegovinas deltagande i gemenskapsprogram (EUT L 192, 22.7.2005, s. 9). 
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Kommissionens beslut C(2014) 3693 av den 10 juni 2014 om godkännande och undertecknande av ett avtal mellan 
Europeiska unionen och Bosnien och Hercegovina om Bosnien och Hercegovinas medverkan i unionens program 
Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020). 

Ramavtal mellan Europeiska gemenskapen och Serbien och Montenegro om de allmänna principerna för Serbien 
och Montenegros deltagande i gemenskapsprogram (EUT L 192, 22.7.2005, s. 29). 

Kommissionens beslut C(2014) 3710 av den 10 juni 2014 om godkännande och undertecknande av ett avtal mellan 
Europeiska unionen och Republiken Serbien om Serbiens medverkan i unionens program Horisont 2020 –  
ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020). 

Protokoll till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å 
ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska 
gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om de allmänna principerna för f.d. jugoslaviska 
republiken Makedoniens deltagande i gemenskapsprogram (EUT L 192, 22.7.2005, s. 23). 

Kommissionens beslut C(2014) 3707 av den 10 juni 2014 om godkännande och undertecknande av ett avtal mellan 
Europeiska unionen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens 
medverkan i unionens program Horisont 2020  –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020). 

Protokoll 8 till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å 
ena sidan, och Republiken Montenegro, å andra sidan, och om de allmänna principerna för Montenegros deltagande 
i gemenskapsprogram (EUT L 108, 29.4.2010, s. 345). 

Kommissionens beslut C(2014) 3705 av den 10 juni 2014 om godkännande och undertecknande av ett avtal mellan 
Europeiska unionen och Republiken Montenegro om Montenegros medverkan i unionens program Horisont 2020 –  
ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020). 

Rådets beslut (EU) 2017/1388 av den 17 juli 2017 om ingående av ramavtalet mellan Europeiska unionen och 
Kosovo om de allmänna principerna för Kosovos deltagande i unionsprogram (EUT L 195, 27.7.2017, s. 1). 

Tilläggsprotokoll till Europaavtalen (artiklarna 228 och 238) om öppnande av unionsprogram till kandidatländerna. 

Kommissionens beslut C(2018) 3716 av den 13 juni 2018 om en ändring i form av skriftväxling av avtalet mellan 
Europeiska unionen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens 
medverkan i unionens program Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020). 
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6 0 3 2 Inkomster från tredjeländers deltagande i tull- och skattesamarbetet, med undantag för kandidatländer och för 
potentiella kandidater på västra Balkan –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 926 414,10  

Anmärkningar  

Denna punkt är avsedd att uppta bidrag från tredjeland i samband med internationella samarbetsavtal, i synnerhet 
projektet Transit och projektet för spridning av tulldata och andra uppgifter (via telematiknät). 

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp som ytterligare anslag under artiklarna 
14 02 01 och 14 03 01 i utgiftsberäkningen i detta avsnitt.  

Rättslig grund  

Konventionen av den 20 maj 1987 mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen, Republiken Österrike, Republiken 
Finland, Republiken Island, Konungariket Norge, Konungariket Sverige och Schweiziska edsförbundet om ett 
gemensamt transiteringsförfarande (EGT L 226, 13.8.1987, s. 2). 

Rådets beslut 2000/305/EG av den 30 mars 2000 om att ingå avtal genom skriftväxling med Schweiziska 
edsförbundet om utvidgning av Gemensamma kommunikationsnätet/Gemensamma systemgränssnittet (CCN/CSI), 
inom ramen för konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande (EGT L 102, 27.4.2000, s. 50). 

Rådets beslut 2000/506/EG av den 31 juli 2000 om att ingå avtal genom skriftväxling mellan Europeiska 
gemenskapen och Konungariket Norge om utvidgning av Gemensamma kommunikationsnätet/Gemensamma 
systemgränssnittet (CCN/CSI) inom ramen för konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande (EGT L 204, 
11.8.2000, s. 35). 

Rådets beslut av den 19 mars 2001 om att bemyndiga kommissionen att på Europeiska gemenskapens vägnar 
förhandla om en ändring av konventionen om upprättande av Tullsamarbetsrådet (undertecknad i Bryssel den 
15 december 1950), varigenom Europeiska gemenskapen ges möjlighet att bli medlem i denna organisation. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2013 av den 11 december 2013 om ett åtgärdsprogram för 
att förbättra skattesystemens funktionssätt i Europeiska unionen för perioden 2014–2020 (Fiscalis 2020) och om 
upphävande av beslut nr 1482/2007/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 25), särskilt artikel 5. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1294/2013 av den 11 december 2013 om ett åtgärdsprogram för 
tullfrågor i Europeiska unionen för perioden 2014–2020 (Tull 2020) och om upphävande av beslut nr 624/2007/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 209), särskilt artikel 5. 
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KAPITEL 6 0 — BIDRAG TILL UNIONSPROGRAM  (forts.) 

6 0 3 (forts.)  

6 0 3 3 Tredjeländers eller tredje mans deltagande i unionsverksamheter  –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 38 839 217,49  

Anmärkningar  

Denna punkt är avsedd att täcka eventuella bidrag från tredjeländer eller tredje man till unionsverksamheter. 

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp på de poster där de ursprungliga 
utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.  

KAPITEL 6 1 — ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER 

6 1 1 Återbetalning av utgifter som har uppkommit för en eller flera medlemsstaters räkning  

6 1 1 3 Inkomster från de investeringar som avses i artikel 4 i beslut 2003/76/EG  –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 45 593 122,53  

Anmärkningar  

Enligt beslut 2003/76/EG ska kommissionen ges uppdraget att avveckla de av Europeiska kol- och stålgemen- 
skapens (EKSG) ekonomiska transaktioner som fortfarande är oavslutade när EKSG-fördraget upphör att gälla. 

Enligt artikel 4 i det beslutet ska nettoinkomster från investeringar av likvida tillgångar utgöra inkomster i unionens 
allmänna budget. Dessa inkomster ska användas för särskilda ändamål, nämligen finansiering av forskningsprojekt 
inom sektorer med anknytning till kol- och stålindustrin av Kol- och stålforskningsfonden. Outnyttjade inkomster 
och anslag som härrör från dessa intäkter och som fortfarande är tillgängliga den 31 december ett visst år samt 
återkrävda belopp ska automatiskt föras över till det följande året. Dessa anslag får inte överföras till andra 
budgetposter. 

Nettointäkter som kan användas för finansiering av forskningsprojekt under år n+2 ska bokföras i balansräkningen 
för EKSG under avveckling för år n och, när avvecklingen är avslutad, i balansräkningen för Kol- och stål- 
forskningsfondens tillgångar. Finansieringssystemet trädde i kraft 2003. Inkomster från år 2018 kommer att 
användas för forskning under 2020. I syfte att minimera de fluktuationer i tillgången på forskningsmedel som kan 
följa av utvecklingen på finansmarknaderna ska en utjämning genomföras. Nettointäkterna för forskning under 2020 
beräknas uppgå till 40 400 000 euro. 
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KAPITEL 6 1 — ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER  (forts.)  

6 1 1  (forts.) 

6 1 1 3 (forts.)  

Enligt artikel 4 i beslut 2003/76/EG ska 72,8 % avdelas för stålsektorn och 27,2 % till kolsektorn. 

I enlighet med artikel 21.2 b i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp som ytterligare anslag under 
kapitel 08 05 i utgiftsberäkningen i detta avsnitt.  

Rättslig grund  

Rådets beslut 2003/76/EG av den 1 februari 2003 om fastställande av nödvändiga bestämmelser för genomförandet 
av protokollet som fogats till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen om de ekonomiska följderna av 
att EKSG-fördraget upphör att gälla och om Kol- och stålforskningsfonden (EUT L 29, 5.2.2003, s. 22). 

6 1 1 4 Återbetalning från Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Enligt beslut 2003/76/EG ska kommissionen ges uppdraget att avveckla de av Europeiska kol- och stålgemen- 
skapens (EKSG) ekonomiska transaktioner som fortfarande är oavslutade när EKSG-fördraget upphör att gälla. 

Enligt artikel 4.5 i detta beslut ska de avsättningar för åtaganden som frigjorts vid upphävandena till att börja med 
sammanföras med de tillgångar som tillhör EKSG under avveckling och därefter, när avvecklingen är avslutad, med 
Kol- och stålforskningsfondens tillgångar.  

Rättslig grund  

Rådets beslut 2003/76/EG av den 1 februari 2003 om fastställande av nödvändiga bestämmelser för genomförandet 
av protokollet som fogats till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen om de ekonomiska följderna av 
att EKSG-fördraget upphör att gälla och om Kol- och stålforskningsfonden (EUT L 29, 5.2.2003, s. 22).  

6 1 2 Återbetalning av utgifter som har uppkommit särskilt som en följd av arbete som har utförts på begäran och mot 
betalning  –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  
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KAPITEL 6 1 — ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER (forts.)  

6 1 2 (forts.) 

Anmärkningar  

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp på de poster där de ursprungliga 
utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.  

6 1 4 Återbetalning av unionsstöd till kommersiellt framgångsrika projekt och verksamheter  

6 1 4 3 Återbetalningar av unionsbidrag inom ramen för europeiska initiativ för riskkapital för små och medelstora företag  ‒  
Inkomster avsatta för särskilda ändamål 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Återbetalning av allt eller delar av stödet till kommersiellt framgångsrika projekt, med eventuellt deltagande i de 
vinster som uppstått via bidrag beviljade som en del av europeisk riskkapitalverksamhet till stöd för små och 
medelstora företag inom ramen för instrumenten Venture Consort och Eurotech Capital. 

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp på de poster där de ursprungliga 
utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. 

6 1 4 4 Återbetalning av unionens stöd till instrument för riskdelning som finansieras från Europeiska regionala utveck- 
lingsfonden och Sammanhållningsfonden  –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Återbetalning av återflöden och överblivna belopp från unionens stöd till instrument för riskdelning som finansierats 
från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden. 

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp på de poster där de ursprungliga 
utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) 
nr 1260/1999 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25), särskilt artiklarna 14 och 36a. 
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KAPITEL 6 1 — ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER  (forts.)  

6 1 4 (forts.) 

6 1 4 4 (forts.)  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhålln- 
ingsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om 
fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) 
nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).  

6 1 5 Återbetalning av oanvänt unionsstöd  

6 1 5 0 Återbetalning av oanvänt stöd från Europeiska socialfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
utvecklings- och garantifonden för jordbruket, Fonden för fiskets utveckling, Sammanhållningsfonden, Solidaritets- 
fonden, det strukturpolitiska föranslutningsinstrumentet (Ispa), instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA), 
Europeiska fiskerifonden (EFF), Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD), Europeiska 
havs- och fiskerifonden (EHFF) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling  –  Inkomster avsatta för 
särskilda ändamål. 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 121 272 283,95  

Anmärkningar  

Återbetalning av oanvänt stöd från Europeiska socialfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
utvecklings- och garantifonden för jordbruket, Fonden för fiskets utveckling, Sammanhållningsfonden, Europeiska 
unionens solidaritetsfond, det strukturpolitiska föranslutningsinstrumentet (Ispa), instrumentet för stöd inför 
anslutningen (IPA), Europeiska fiskerifonden (EFF), Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst 
ställt (FEAD) samt Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsut- 
veckling (EJFLU). 

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen ska eventuella inkomster användas till ytterligare anslag under de 
rubriker på de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. 

6 1 5 1 Återbetalning av oanvända bidrag för att balansera budgetar  –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen ska denna inkomst betraktas som en inkomst avsatt för särskilda 
ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker på de poster där de ursprungliga 
utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. 
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KAPITEL 6 1 — ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER (forts.)  

6 1 5 (forts.)  

6 1 5 2 Återbetalning av oanvända räntesubventioner  –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen ska denna inkomst betraktas som en inkomst avsatt för särskilda 
ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker på de poster där de ursprungliga 
utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. 

6 1 5 3 Återbetalning av oanvända belopp inom ramen för avtal som institutionen har ingått  –  Inkomster avsatta för 
särskilda ändamål 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen ska denna inkomst betraktas som en inkomst avsatt för särskilda 
ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker på de poster där de ursprungliga 
utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. 

6 1 5 7 Återbetalningar av förskott från strukturfonderna, Sammanhållningsfonden, Europeiska fiskerifonden, Fonden för 
europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt, Europeiska havs- och fiskerifonden och Europeiska jord- 
bruksfonden för landsbygdsutveckling  –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 8 145 967 467,92  

Anmärkningar  

Denna punkt är avsedd för återbetalningar av förskott från strukturfonderna (Europeiska regionala utvecklingsfonden 
och Europeiska socialfonden), Sammanhållningsfonden, Europeiska fiskerifonden (EEF), Fonden för europeiskt 
bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD), Europeiska havs och fiskerifonden (EHFF) och Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU). 

De belopp som förs upp under denna punkt ger i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen upphov till 
tilläggsanslag under motsvarande budgetposter i avdelningarna 04, 05, 11 och 13 i utgiftsberäkningen i detta 
avsnitt, om de visar sig vara nödvändiga för att fondernas till åtgärden i fråga inte ska minska. 
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KAPITEL 6 1 — ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER  (forts.)  

6 1 5 (forts.) 

6 1 5 7 (forts.) 

Rättslig grund 

Rådets förordning (EG) nr 1164/94 av den 16 maj 1994 om inrättandet av en sammanhållningsfond (EGT L 130, 
25.5.1994, s. 1), särskilt artikel D i bilaga II. 

Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25), särskilt 
artikel 82.2 och kapitel II. 

Rådets förordning (EG) nr 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska fiskerifonden (EUT L 223, 15.8.2006, 
s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhålln- 
ingsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, och om 
fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) 
nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning 
och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/ 
78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 549). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 av den 11 mars 2014 om Fonden för europeiskt bistånd 
till dem som har det sämst ställt (EUT L 72, 12.3.2014, s. 1). 

6 1 5 8 Återbetalning av diverse oanvänt unionsstöd –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 612 899,86  

Anmärkningar  

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen ska denna inkomst betraktas som en inkomst avsatt för särskilda 
ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker på de poster där de ursprungliga 
utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. 
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KAPITEL 6 1 — ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER (forts.)  

6 1 6 Återbetalning av utgifter som har uppkommit för Internationella atomenergiorganets (IAEA) räkning –  
Inkomster avsatta för särskilda ändamål 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Återbetalning från Internationella atomenergiorganet (IAEA) av belopp som har utbetalats av kommissionen i syfte 
att betala den kontroll som enligt kontrollavtalen utförs av IAEA (artiklarna 32 03 01 och 32 03 02 i utgifts- 
beräkningen i detta avsnitt). 

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp på de poster där de ursprungliga 
utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.  

Referensrättsakter  

Avtal mellan Konungariket Belgien, Konungariket Danmark, Republiken Italien, Irland, Konungariket Neder- 
länderna, Storhertigdömet Luxemburg, Förbundsrepubliken Tyskland, Europeiska atomenergigemenskapen och 
Internationella atomenergiorganet om genomförande av artiklarna III.1 och III.4 i fördraget om förhindrande av 
spridning av kärnvapen  –  Protokoll (EGT L 51, 22.2.1978, s. 1), särskilt artikel 15. 

Trepartsavtal mellan gemenskapen, Förenade kungariket och IAEA. 

Trepartsavtal mellan gemenskapen, Frankrike och IAEA.  

6 1 7 Återbetalning av belopp som utbetalats i samband med unionsbistånd till tredjeland  

6 1 7 0 Återbetalningar inom ramen för samarbetet med Sydafrika –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Återbetalning från anbudsgivare eller mottagare av felaktigt utbetalda belopp i samband med utvecklingssamarbetet 
med Sydafrika. 

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp som ytterligare anslag under punkterna 
21 02 05 01 och 21 02 05 02 i utgiftsberäkningen i detta avsnitt.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 233/2014 av den 11 mars 2014 om upprättande av ett 
finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete för perioden 2014–2020 (EUT L 77, 15.3.2014, s. 44). 
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KAPITEL 6 1 — ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER  (forts.)  

6 1 8 Återbetalning av belopp som utbetalats i samband med livsmedelsbistånd  

6 1 8 0 Återbetalning från anbudsgivare eller mottagare av felaktigt utbetalda belopp i samband med livsmedelsbistånd  – 
Inkomster avsatta för särskilda ändamål 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Bestämmelser i de anbudsinfordringar eller i de finansiella villkor som bifogas kommissionens skrivelser och som 
fastställer villkoren för livsmedelsbistånd. 

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp på de poster där de ursprungliga 
utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 1257/96 av den 20 juni 1996 om humanitärt bistånd (EGT L 163, 2.7.1996, s. 1). 

6 1 8 1 Återbetalning av extrakostnader som förorsakats av mottagare av livsmedelsbistånd  –  Inkomster avsatta för särskilda 
ändamål 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Bestämmelser i de leveransvillkor som bifogas kommissionens skrivelser till mottagarna och som fastställer 
villkoren för livsmedelsbistånd. 

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp på de poster där de ursprungliga 
utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 1257/96 av den 20 juni 1996 om humanitärt bistånd (EGT L 163, 2.7.1996, s. 1). 

6 1 9 Återbetalning av övriga utgifter som har uppkommit för tredje mans räkning  

6 1 9 1 Återbetalning av övriga utgifter som har uppkommit för tredje mans räkning inom ramen för rådets beslut 77/270/ 
Euratom  –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 421 086,01 
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KAPITEL 6 1 — ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER (forts.)  

6 1 9 (forts.)  

6 1 9 1 (forts.) 

Anmärkningar  

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp som ytterligare anslag under artiklarna 
21 06 01, 21 06 02, 21 06 51 och 22 02 51 i utgiftsberäkningen i detta avsnitt.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 1085/2006 av den 17 juli 2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför 
anslutningen (EUT L 210, 31.7.2006, s. 82). 

Rådets förordning (Euratom) nr 300/2007 av den 19 februari 2007 om upprättande av ett instrument för 
kärnsäkerhetssamarbete (EUT L 81, 22.3.2007, s. 1). 

Rådets förordning (Euratom) nr 237/2014 av den 13 december 2013 om inrättande av ett instrument för 
kärnsäkerhetssamarbete (EUT L 77, 15.3.2014, s. 109).  

KAPITEL 6 2 — INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM HAR UTFÖRTS MOT BETALNING  

6 2 0 Leverans mot betalning av råmaterial eller speciella klyvbara material (artikel 6 b i Euratomfördraget)  –  
Inkomster avsatta för särskilda ändamål  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Inkomster från leverans mot betalning till medlemsstater av råmaterial eller speciella klyvbara material till deras 
forskningsprogram. 

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp på de poster där de ursprungliga 
utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.  

Rättslig grund  

Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 6 b.  

6 2 2 Inkomster av tjänster som gemensamma forskningscentrumet har tillhandahållit tredje man mot betalning  

6 2 2 1 Inkomster från driften av högflödesreaktorn (HFR) vilka ska användas till ytterligare anslag –  Inkomster avsatta för 
särskilda ändamål 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 7 550 000,—  

Anmärkningar  

Inkomster från driften av högflödesreaktorn (HFR) vid gemensamma forskningscentrumets anläggning i Petten. 
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KAPITEL 6 2 — INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM HAR UTFÖRTS MOT BETALNING  (forts.)  

6 2 2 (forts.) 

6 2 2 1 (forts.)  

Betalningar från tredje man i syfte att täcka alla typer av utgifter för driften av gemensamma forskningscentrumets 
högflödesreaktor. 

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp som ytterligare anslag under artiklarna 
10 01 05 och 10 04 04 i utgiftsberäkningen i detta avsnitt.  

Slutförande av tidigare program  

Inkomsterna tillhandahålls av Frankrike och Nederländerna. 

6 2 2 3 Övriga inkomster från tjänster som gemensamma forskningscentrumet mot betalning tillhandahåller tredje man och 
som ska användas till ytterligare anslag –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 6 687 759,78  

Anmärkningar  

Inkomster från personer, företag och utomstående organ (tredje parter) för vilka Gemensamma forskningscentret 
utför arbete och/eller tillhandahåller tjänster mot betalning. 

I enlighet med artikel 21.2 g i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp som ytterligare anslag under 
artiklarna10 01 05, 10 02 01, 10 02 51, 10 02 52, 10 03 01, 10 03 51, 10 03 52 och 10 04 02 i utgiftsberäkningen i 
detta avsnitt, för att täcka utgifter i samband med varje enskilt avtal med tredje man. 

6 2 2 4 Inkomster från licenser som har upplåtits av kommissionen och som avser sådana patenterbara och icke-patenterbara 
uppfinningar som är resultatet av unionsforskning som har utförts av gemensamma forskningscentrumet  –  Inkomster 
avsatta för särskilda ändamål 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 753 331,93  

Anmärkningar  

Rådets beslut 2013/743/EU kräver att Gemensamma forskningscentrumet ska stödja kunskaps- och tekniköverföring 
och generera ytterligare resurser, bl. a. genom utnyttjande av immateriella rättigheter. 

Enligt fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 12, har medlemsstaterna, 
privatpersoner och företag rätt att  – mot lämplig avgift –  utnyttja licenser utan ensamrätt på patent, provisoriskt 
skyddade patenträttigheter, bruksmönster eller patentansökningar som ägs av Europeiska atomenergigemenskapen. 

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp som ytterligare anslag under artiklarna 
10 01 05, 10 04 02 och 10 04 03 samt kapitlen 10 02 och 10 03 i utgiftsberäkningen i detta avsnitt. 
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KAPITEL 6 2 — INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM HAR UTFÖRTS MOT BETALNING  (forts.)  

6 2 2 (forts.) 

6 2 2 4  (forts.) 

Rättslig grund 

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 182 och 183. 

Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 12. 

Rådets förordning (EEG) nr 2380/74 av den 17 september 1974 om reglerna för spridning av information inom 
ramen för Europeiska ekonomiska gemenskapens forskningsprogram (EGT L 255, 20.9.1974, s. 1). 

Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande 
av Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/ 
971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965). 

6 2 2 5 Andra inkomster till gemensamma forskningscentrumet  –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Inkomster som härrör från bidrag, gåvor eller legat från tredje man till de olika verksamheter som utförs av 
Gemensamma forskningscentret. 

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp som ytterligare anslag under 
artikel 10 01 05 samt kapitlen 10 02, 10 03 och 10 04 i utgiftsberäkningen i detta avsnitt. 

6 2 2 6 Inkomster från tjänster som gemensamma forskningscentrumet tillhandahåller andra unionsinstitutioner eller andra 
kommissionsavdelningar i konkurrens med andra och som ger upphov till ytterligare anslag – Inkomster avsatta för 
särskilda ändamål 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 73 327 396,83  

Anmärkningar  

Inkomster från andra unionsinstitutioner eller andra kommissionsavdelningar för vilka gemensamma forsknings- 
centrumet utför arbete eller tillhandahåller tjänster mot ersättning, och inkomster i samband med deltagande i 
verksamhet inom ramprogrammen för forskning och teknisk utveckling. 

I enlighet med artikel 21.2 g i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp som ytterligare anslag under 
artiklarna 10 01 05, 10 02 01, 10 02 51, 10 02 52, 10 03 01, 10 03 51, 10 03 52 och 10 04 02 i utgiftsberäkningen i 
detta avsnitt, för att täcka utgifter i samband med varje enskilt avtal med tredje man. 
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KAPITEL 6 2 — INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM HAR UTFÖRTS MOT BETALNING  (forts.)  

6 2 4 Inkomster från licenser som har upplåtits av kommissionen och som avser sådana patenterbara och icke- 
patenterbara uppfinningar som är resultatet av unionsforskning (indirekta åtgärder) –  Inkomster avsatta för 
särskilda ändamål  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Enligt fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 12, har medlemsstaterna, 
privatpersoner och företag rätt att  –  mot lämplig avgift –  utnyttja licenser utan ensamrätt på patent, provisoriskt 
skyddade patenträttigheter, bruksmönster eller patentansökningar som ägs av Europeiska atomenergigemenskapen. 

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp på de poster där de ursprungliga 
utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.  

Rättslig grund  

Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen. 

Rådets förordning (EEG) nr 2380/74 av den 17 september 1974 om reglerna för spridning av information inom 
ramen för Europeiska ekonomiska gemenskapens forskningsprogram (EGT L 255, 20.9.1974, s. 1).  

KAPITEL 6 3 —  BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL 

6 3 0 Eftastaternas bidrag inom ramen för EES-avtalet –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 370 056 758,—  

Anmärkningar  

Denna artikel är avsedd för bidrag från Eftastaterna på grund av att de deltar ekonomiskt i vissa av unionens 
verksamheter enligt artikel 82 i EES-avtalet och protokoll 32. 

Det totala förväntade bidraget framgår av den sammanfattning som i informationssyfte ingår i en bilaga till 
utgiftsberäkningen i detta avsnitt. 

Eftaländernas bidrag ska ställas till kommissionens förfogande enligt bestämmelserna i artiklarna 1, 2 och 3 i 
protokoll 32 till EES-avtalet. 

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp på de poster där de ursprungliga 
utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. 
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KAPITEL 6 3 — BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL  (forts.)  

6 3 0 (forts.) 

Referensrättsakter  

Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EGT L 1, 3.1.1994, s. 3). 

6 3 1 Bidrag inom ramen för Schengenregelverket  

6 3 1 2 Bidrag för utveckling, inrättande, drift och användning av storskaliga informationssystem inom ramen för avtalen 
med Island, Norge, Schweiz och Liechtenstein  ‒  Inkomster avsatta för särskilda ändamål 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 851 866,10  

Anmärkningar  

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp som ytterligare anslag under punkt 18 
02 01 01 samt artiklarna 18 02 07, 18 02 08, 18 02 09 och 18 03 03 i utgiftsberäkningen i detta avsnitt.  

Rättslig grund  

Rådets beslut 1999/437/EG av den 17 maj 1999 om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtal som har ingåtts 
mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa båda staters associering 
till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (EGT L 176, 10.7.1999, s. 31). 

Rådets beslut 1999/439/EG av den 17 maj 1999 om ingående av avtalet med Republiken Island och Konungariket 
Norge om dessa båda staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket 
(EGT L 176, 10.7.1999, s. 35). 

Rådets beslut 2001/258/EG av den 15 mars 2001 om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och 
Republiken Island och Konungariket Norge om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska 
ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i någon av medlemsstaterna eller i Island eller Norge 
(EGT L 93, 3.4.2001, s. 38), särskilt artikel 9. 

Rådets beslut 2001/886/RIF av den 6 december 2001 om utvecklingen av andra generationen av Schengens 
informationssystem (SIS II) (EGT L 328, 13.12.2001, s. 1). 

Rådets förordning (EG) nr 2424/2001 av den 6 december 2001 om utvecklingen av andra generationen av 
Schengens informationssystem (SIS II) (EGT L 328, 13.12.2001, s. 4). 

Kommissionens förordning (EG) nr 1560/2003 av den 2 september 2003 om tillämpningsföreskrifter till rådets 
förordning (EG) nr 343/2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att 
pröva en asylansökan som en medborgare i tredje land har gett in i någon medlemsstat (EUT L 222, 5.9.2003, s. 3). 
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KAPITEL 6 3 — BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL (forts.)  

6 3 1 (forts.)  

6 3 1 2 (forts.)  

Rådets beslut 2004/512/EG av den 8 juni 2004 om inrättande av Informationssystemet för viseringar (VIS) 
(EUT L 213, 15.6.2004, s. 5). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1986/2006 av den 20 december 2006 om tillträde till andra 
generationen av Schengens informationssystem (SIS II) för de enheter i medlemsstaterna som ansvarar för att utfärda 
registreringsbevis för fordon (EUT L 381, 28.12.2006, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1987/2006 av den 20 december 2006 om inrättande, drift och 
användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (EUT L 381, 28.12.2006, s. 4). 

Rådets beslut 2007/533/RIF av den 12 juni 2007 om inrättande, drift och användning av andra generationen av 
Schengens informationssystem (SIS II) (EUT L 205, 7.8.2007, s. 63). 

Rådets beslut 2008/146/EG av den 28 januari 2008 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av avtalet 
mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets 
associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (EUT L 53, 27.2.2008, s. 1). 

Rådets beslut 2008/147/EG av den 28 januari 2008 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av avtalet 
mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken 
stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz (EUT L 53, 
27.2.2008, s. 3). 

Rådets beslut 2008/149/EG av den 28 januari 2008 om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan 
Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets 
associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (EUT L 53, 27.2.2008, 
s. 50). 

Rådets beslut 2008/633/RIF av den 23 juni 2008 om åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) för 
sökningar för medlemsstaternas utsedda myndigheter och för Europol i syfte att förhindra, upptäcka och utreda 
terroristbrott och andra grova brott (EUT L 218, 13.8.2008, s. 129). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om informationssystemet för 
viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förordn- 
ingen) (EUT L 218, 13.8.2008, s. 60). 

Rådets beslut 2011/349/EU av den 7 mars 2011 om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet mellan 
Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om 
Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och 
Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utveck- 
lingen av Schengenregelverket, särskilt om polissamarbete och straffrättsligt samarbete (EUT L 160, 18.6.2011, 
s. 1). 
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2011&mm=06&jj=18&type=L&nnn=160&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2011&mm=06&jj=18&type=L&nnn=160&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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Rådets beslut 2011/350/EU av den 7 mars 2011 om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet mellan 
Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om 
Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och 
Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utveck- 
lingen av Schengenregelverket, om avskaffande av kontroller vid de inre gränserna och om personers rörlighet 
(EUT L 160, 18.6.2011, s. 19). 

Rådets beslut 2011/351/EU av den 7 mars 2011 om ingående av ett protokoll mellan Europeiska gemenskapen, 
Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet 
mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken 
stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz (EUT L 160, 
18.6.2011, s. 37). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1077/2011 av den 25 oktober 2011 om inrättande av en 
Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa 
(EUT L 286, 1.11.2011, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 603/2013 av den 26 juni 2013 om inrättande av Eurodac för 
jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer 
för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en 
tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat och för när medlemsstaternas 
brottsbekämpande myndigheter begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål, samt om 
ändring av förordning (EU) nr 1077/2011 om inrättande av en europeisk byrå för den operativa förvaltningen av 
stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (EUT L 180, 29.6.2013, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för 
att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjeland- 
smedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning) (EUT L 180, 29.6.2013, 
s. 31). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1726 av den 14 november 2018 om Europeiska unionens byrå 
för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA), om ändring 
av förordning (EG) nr 1987/2006 och rådets beslut 2007/533/RIF och om upphävande av förordning (EU) nr 1077/ 
2011 (EUT L 295, 21.11.2018, s. 99). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1861 av den 28 november 2018 om inrättande, drift och 
användning av Schengens informationssystem (SIS) på området in- och utresekontroller, om ändring av konven- 
tionen om tillämpning av Schengenavtalet och om ändring och upphävande av förordning (EG) nr 1987/2006 
(EUT L 312, 7.12.2018, s. 14) 
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Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1862 av den 28 november 2018 om inrättande, drift och 
användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete, om 
ändring och upphävande av rådets beslut 2007/533/RIF och om upphävande av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1986/2006 och kommissionens beslut 2010/261/EU (EUT L 312, 7.12.2018, s. 56). 

Referensrättsakter  

Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning, framlagt av kommissionen den 13 juni 2018, om 
inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem (gränser och viseringar) och om ändring av 
rådets beslut 2004/512/EG, förordning (EG) nr 767/2008, rådets beslut 2008/633/RIF, förordning (EU) 2016/399, 
förordning (EU) 2017/2226, förordning (EU) 2018/XX [Etiasförordningen], förordning (EU) 2018/XX [för- 
ordningen om SIS på området in- och utresekontroller] och förordning (EU) 2018/XX [förordningen om eu-LISA] 
(COM(2018) 478). 

Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning, framlagt av kommissionen den 13 juni 2018, om 
inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem (polissamarbete och straffrättsligt 
samarbete, asyl och migration) och om ändring av [förordning (EU) 2018/XX [Eurodacförordningen],] förordning 
(EU) 2018/XX [förordningen om SIS på området brottsbekämpning], förordning (EU) 2018/XX [Ecris-TCN- 
förordningen] och förordning (EU) 2018/XX [förordningen om eu-LISA] (COM(2018) 480). 

Förslag från kommissionen av den 6 april 2016 till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av 
Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av [förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier 
och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd 
som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat] , för identifiering av 
tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som vistas olagligt, och för när medlemsstaternas brottsbekämpande 
myndigheter och Europol begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål (COM(2016) 272 
final). 

6 3 1 3 Övriga bidrag inom ramen för Schengenregelverket (Island, Norge, Schweiz och Liechtenstein)  –  Inkomster avsatta 
för särskilda ändamål 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 97 257 041,04  

Anmärkningar  

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp som ytterligare anslag under artiklarna 
18 02 03 och 18 03 02 och punkterna 18 02 01 01 och 18 02 01 03 i utgiftsberäkningen i detta avsnitt. 
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Rättslig grund 

Rådets beslut 1999/437/EG av den 17 maj 1999 om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtal som har ingåtts 
mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa båda staters associering 
till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (EGT L 176, 10.7.1999, s. 31). 

Rådets beslut 1999/439/EG av den 17 maj 1999 om ingående av avtalet med Republiken Island och Konungariket 
Norge om dessa båda staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket 
(EUT L 176, 10.7.1999, s. 35). 

Rådets beslut 2001/258/EG av den 15 mars 2001 om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och 
Republiken Island och Konungariket Norge om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska 
ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i någon av medlemsstaterna eller i Island eller Norge 
(EGT L 93, 3.4.2001, s. 38), särskilt artikel 9. 

Rådets beslut 2008/146/EG av den 28 januari 2008 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av avtalet 
mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets 
associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (EUT L 53, 27.2.2008, s. 1). 

Rådets beslut 2008/147/EG av den 28 januari 2008 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av avtalet 
mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken 
stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz (EUT L 53, 
27.2.2008, s. 3). 

Rådets beslut 2008/149/EG av den 28 januari 2008 om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan 
Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets 
associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (EUT L 53, 27.2.2008, 
s. 50). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 439/2010 av den 19 maj 2010 om inrättande av ett europeiskt 
stödkontor för asylfrågor (EUT L 132, 29.5.2010, s. 11). 

Rådets beslut 2011/349/EU av den 7 mars 2011 om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet mellan 
Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om 
Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och 
Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utveck- 
lingen av Schengenregelverket, särskilt om polissamarbete och straffrättsligt samarbete (EUT L 160, 18.6.2011, 
s. 1). 
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Rådets beslut 2011/350/EU av den 7 mars 2011 om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet mellan 
Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om 
Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och 
Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utveck- 
lingen av Schengenregelverket, om avskaffande av kontroller vid de inre gränserna och om personers rörlighet 
(EUT L 160, 18.6.2011, s. 19). 

Rådets beslut 2012/192/EU av den 12 juli 2010 om att på unionens vägnar underteckna ett avtal mellan Europeiska 
unionen och Republiken Island, Furstendömet Liechtenstein, Konungariket Norge och Schweiziska edsförbundet om 
dessa länders deltagande i arbetet i de kommittéer som bistår Europeiska kommissionen när den utövar sina 
genomförandebefogenheter i samband med genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket 
(EUT L 103, 13.4.2012, s. 1). 

Rådets beslut 2012/193/EU av 13 mars 2012 om att på unionens vägnar ingå avtalet mellan Europeiska unionen och 
Republiken Island, Furstendömet Liechtenstein, Konungariket Norge och Schweiziska edsförbundet om dessa 
länders deltagande i arbetet i de kommittéer som bistår Europeiska kommissionen när den utövar sina genomför- 
andebefogenheter i samband med genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket 
(EUT L 103, 13.4.2012, s. 3). 

Rådets förordning (EU) nr 1053/2013 av den 7 oktober 2013 om inrättande av en utvärderings- och övervakn- 
ingsmekanism för kontroll av tillämpningen av Schengenregelverket och om upphävande av verkställande 
kommitténs beslut av den 16 september 1998 om inrättande av Ständiga kommittén för genomförande av 
Schengenkonventionen (EUT L 295, 6.11.2013, s. 27). 

Rådets beslut 2014/185/EU av den 11 februari 2014 om undertecknande, på unionens vägnar, av avtalet mellan 
Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om villkoren för Schweiziska edsförbundets deltagande i 
Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EUT L 102, 5.4.2014, s. 1). 

Rådets beslut 2014/194/EU av den 11 februari 2014 om undertecknande, på unionens vägnar, av avtalet mellan 
Europeiska unionen och Republiken Island om villkoren för Republiken Islands deltagande i Europeiska stöd- 
kontoret för asylfrågor (EUT L 106, 9.4.2014, s. 2). 

Rådets beslut 2014/301/EU av den 19 maj 2014 om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet mellan 
Europeiska unionen och Konungariket Norge om villkoren för Konungariket Norges deltagande i Europeiska 
stödkontoret för asylfrågor (EUT L 157, 27.5.2014, s. 33). 
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Rådets beslut 2014/344/EU av den 19 maj 2014 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och 
Furstendömet Liechtenstein om villkoren för Furstendömet Liechtensteins deltagande i Europeiska stödkontoret för 
asylfrågor (EUT L 170, 11.6.2014, s. 49). 

Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr 515/2014 av den 16 april 2014 om inrättande, som en del av fonden 
för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering och om upphävande av beslut 
nr 574/2007/RIF (EUT L 150, 20.5.2014, s. 143). 

Rådets beslut (EU) 2016/350 av den 25 februari 2016 om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet 
mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om villkoren för Schweiziska edsförbundets deltagande i 
Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EUT L 65, 11.3.2016, s. 61). 

Avtal mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om kompletterande bestämmelser om instrumentet för 
ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering, som är en del av fonden för inre säkerhet för perioden 2014–2020, 
undertecknat den 8 december 2016. 

Avtal mellan Europeiska unionen och Furstendömet Liechtenstein om kompletterande bestämmelser om instru- 
mentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering, som är en del av fonden för inre säkerhet för perioden 
2014–2020, undertecknat den 8 december 2016. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2226 av den 30 november 2017 om inrättande av ett in- och 
utresesystem för registrering av in- och utreseuppgifter och av uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare 
som passerar medlemsstaternas yttre gränser, om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för 
brottsbekämpande ändamål och om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och förordningarna 
(EG) nr 767/2008 och (EU) nr 1077/2011 (EUT L 327, 9.12.2017, s. 20). 

Rådets beslut (EU) 2018/398 av den 12 juni 2017 om undertecknande på unionens vägnar och om provisorisk 
tillämpning av avtalet mellan Europeiska unionen och Island om kompletterande bestämmelser om instrumentet för 
ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering, som är en del av fonden för inre säkerhet, för perioden 2014–2020 
(EUT L 72, 15.3.2018, s. 1). 

Rådets beslut (EU) 2018/404 av den 13 mars 2018 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av avtalet 
mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om kompletterande bestämmelser om instrumentet för 
ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering, som är en del av fonden för inre säkerhet för perioden 2014–2020 
(EUT L 74, 16.3.2018, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1240 av den 12 september 2018 om inrättande av ett EU- 
system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och om ändring av förordningarna (EU) nr 1077/2011, (EU) nr 515/ 
2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 och (EU) 2017/2226 (EUT L 236, 19.9.2018, s. 1). 
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Referensrättsakter  

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning, framlagt av kommissionen den 4 maj 2016, om Europeiska 
unionens asylbyrå och om upphävande av förordning (EU) nr 439/2010 (COM(2016) 271 final). 

Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning, framlagt av kommissionen den 12 september 2018, om 
Europeiska unionens asylbyrå och om upphävande av förordning (EU) nr 439/2010 (COM(2018) 633 final). 

Europaparlamentets och rådets förordning, framlagt av kommissionen den 12 september 2018, om den europeiska 
gräns- och kustbevakningen och om upphävande av rådets gemensamma åtgärd nr 98/700/RIF, Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 1052/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 
(COM(2018) 631 final).  

6 3 2 Europeiska utvecklingsfondens bidrag till gemensamma utgifter för administrativt stöd  –  Inkomster avsatta för 
särskilda ändamål  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 123 694 977,—  

Anmärkningar  

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen ska alla inkomster från Europeiska utvecklingsfonden (EUF) som 
finansierar kostnader för stödåtgärder användas för att tillhandahålla ytterligare anslag under punkt 21 01 04 07 i 
utgiftsberäkningen i detta avsnitt.  

Rättslig grund  

Rådets beslut 2013/755/EU av den 25 november 2013 om associering av de utomeuropeiska länderna och 
territorierna med Europeiska unionen (ULT-beslutet) (EUT L 344, 19.12.2013, s. 1). 

Rådets beslut 2013/759/EU av den 12 december 2013 om övergångsåtgärder för förvaltningen av EUF från den 
1 januari 2014 till ikraftträdandet av elfte Europeiska utvecklingsfonden (EUT L 335, 14.12.2013, s. 48).  

Referensrättsakter  

Internt avtal mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om finansiering av gemen- 
skapens bistånd inom den fleråriga finansieringsramen för perioden 2008–2013 i enlighet med AVS–EG-partners- 
kapsavtalet och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde 
delen av EG-fördraget är tillämplig (EUT L 247, 9.9.2006, s. 32). 
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KAPITEL 6 3 — BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL  (forts.)  

6 3 2 (forts.)  

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 7 december 2011: Förberedelse av den 
fleråriga finansieringsramen för finansieringen av EU:s samarbete med staterna i Afrika, Västindien och Stillahav- 
sområdet samt de utomeuropeiska länderna och territorierna under perioden 2014–2020 (elfte Europeiska utveck- 
lingsfonden) (KOM(2011) 837 slutlig).  

6 3 3 Bidrag till vissa biståndsprogram till förmån för tredjeland –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål  

6 3 3 0 Bidrag från medlemsstaterna eller deras offentliga organ, enheter eller fysiska personer till vissa biståndsprogram för 
tredjeland som finansieras av unionen och förvaltas av kommissionen för deras räkning –  Inkomster avsatta för 
särskilda ändamål 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 406 977 806,72  

Anmärkningar  

Denna budgetpost är avsedd för bidrag från medlemsstaterna eller deras offentliga organ, enheter eller fysiska 
personer till vissa biståndsprogram för tredjeland som finansieras av unionen och förvaltas av kommissionen för 
deras räkning. 

I enlighet med artikel 21.2 a ii i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp på de poster där de ursprungliga 
utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. 

6 3 3 1 Bidrag från tredjeland eller deras offentliga organ, enheter eller fysiska personer till vissa biståndsprogram för 
tredjeland som finansieras av unionen och förvaltas av kommissionen för deras räkning – Inkomster avsatta för 
särskilda ändamål 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Denna punkt är avsedd för inkomster som ställs till förfogande av tredjeland, deras offentliga organ, enheter eller 
fysiska personer i dessa länder till förmån för vissa biståndsprogram som finansieras av unionen och förvaltas av 
kommissionen på deras vägnar. 

I enlighet med artikel 21.2 e i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp under de poster där de ursprungliga 
utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. 

6 3 3 2 Bidrag från internationella organisationer till vissa biståndsprogram till förmån för tredjeland som finansieras av 
unionen och förvaltas av kommissionen på dessa organisationers vägnar  –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  
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KAPITEL 6 3 — BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL (forts.)  

6 3 3 (forts.)  

6 3 3 2 (forts.) 

Anmärkningar  

Denna punkt är avsedd för finansiella bidrag från internationella organisationer till vissa biståndsprogram i 
tredjeland som finansieras av unionen och förvaltas av kommissionen på deras vägnar. 

I enlighet med artikel 21.2 e i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp under de poster där de ursprungliga 
utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.  

6 3 4 Bidrag från EU:s förvaltningsfonder  –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål  

6 3 4 0 Bidrag från EU:s förvaltningsfonder till kommissionens förvaltningskostnader  –  Inkomster avsatta för särskilda 
ändamål 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 28 599 800,58  

Anmärkningar  

Denna punkt är avsedd för förvaltningsavgifter som kommissionen har rätt att ta ut med upp till 5 % av de belopp 
som sammanförs i EU:s förvaltningsfond för att täcka förvaltningskostnaderna från de år bidragen till var och en av 
förvaltningsfonderna började användas. 

I enlighet med artikel 21.2 e i budgetförordningen ska sådana förvaltningskostnader behandlas som inkomster 
avsatta för särskilda ändamål under EU-förvaltningsfondens hela löptid.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1), 
särskilt artikel 235.5.  

6 3 5 Bidrag till Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål  

6 3 5 0 Bidrag från Europeiska utvecklingsfonden till EFHU  –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 100 000 000,—  

Anmärkningar  

Denna punkt är avsedd för att registrera finansiella bidrag från Europeiska utvecklingsfonden till EFHU. 
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KAPITEL 6 3 — BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL  (forts.)  

6 3 5 (forts.) 

6 3 5 0 (forts.)  

I enlighet med artikel 21.2 b i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp på de poster där de ursprungliga 
utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. 

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1601 av den 26 september 2017 om inrättande av Europeiska 
fonden för hållbar utveckling (EFHU), EFHU-garantin och EFHU-garantifonden (EUT L 249, 27.9.2017, s. 1). 

6 3 5 1 Bidrag från medlemsstater eller deras organ, enheter eller fysiska personer till EFHU  –  Inkomster avsatta för 
särskilda ändamål 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Denna punkt är avsedd för att registrera finansiella bidrag från medlemsstaterna inbegripet deras organ, enheter eller 
fysiska personer till EFHU 

I enlighet med artikel 21.2 b i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp på de poster där de ursprungliga 
utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. 

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1601 av den 26 september 2017 om inrättande av Europeiska 
fonden för hållbar utveckling (EFHU), EFHU-garantin och EFHU-garantifonden (EUT L 249, 27.9.2017, s. 1). 

6 3 5 2 Bidrag från tredjeland eller deras offentliga organ, enheter eller fysiska personer till EFHU  –  Inkomster avsatta för 
särskilda ändamål 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Denna punkt är avsedd för att registrera finansiella bidrag från tredjeland inbegripet deras offentliga organ, enheter 
eller fysiska personer till EFHU. 
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KAPITEL 6 3 — BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL (forts.)  

6 3 5 (forts.)  

6 3 5 2 (forts.)  

I enlighet med artikel 21.2 b i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp på de poster där de ursprungliga 
utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. 

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1601 av den 26 september 2017 om inrättande av Europeiska 
fonden för hållbar utveckling (EFHU), EFHU-garantin och EFHU-garantifonden (EUT L 249, 27.9.2017, s. 1). 

6 3 5 3 Bidrag från internationella organisationer till EFHU –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Denna punkt är avsedd för att registrera finansiella bidrag från internationella organisationer till EFHU. 

I enlighet med artikel 21.2 b i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp på de poster där de ursprungliga 
utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1601 av den 26 september 2017 om inrättande av Europeiska 
fonden för hållbar utveckling (EFHU), EFHU-garantin och EFHU-garantifonden (EUT L 249, 27.9.2017, s. 1).  

6 3 6 Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) — Inkomster avsatta för särskilda ändamål  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m.  

Anmärkningar  

Denna artikel är avsedd för anslag till Efsis garantifond i enlighet med 12 i förordning (EU) 2015/1017. 

5.7.2019 SV III/55Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 6  —  AVGIFTER OCH BIDRAG INOM RAMEN FÖR OLIKA UNIONSAVTAL OCH UNIONSPROGRAM

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2017&mm=09&jj=27&type=L&nnn=249&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2017&mm=09&jj=27&type=L&nnn=249&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 6 3 — BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL  (forts.)  

6 3 6 (forts.)  

I enlighet med artikel 21.5 i budgetförordningen får det också föreskrivas i en grundläggande akt att inkomster som 
föreskrivs i akten ska avsättas för att täcka specifika utgiftsposter. Om inget annat anges i den grundläggande akten 
ska sådana belopp betraktas som interna inkomster avsatta för särskilda ändamål.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013  –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1), särskilt artikel 12. 

KAPITEL 6 4  —  BIDRAG FRÅN FINANSIERINGSINSTRUMENT  

6 4 1 Bidrag från finansieringsinstrument  –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål  

6 4 1 0 Bidrag från finansieringsinstrument (inkomster) –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 43 664 382,70  

Anmärkningar  

Inkomster, inbegripet utdelningar, kapitalvinster, garantiavgifter och räntor på lån och på belopp i förvaltning- 
skonton som återbetalats till kommissionen eller förvaltningskonton som öppnats för finansieringsinstrument och 
som kan tillskrivas stödet från unionens allmänna budget under ett finansieringsinstrument.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1), 
särskilt artikel 209.3. 

6 4 1 1 Bidrag från finansieringsinstrument (återbetalningar)  –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 56 539 343,84 
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KAPITEL 6 4 — BIDRAG FRÅN FINANSIERINGSINSTRUMENT  (forts.) 

6 4 1  (forts.)  

6 4 1 1 (forts.) 

Anmärkningar  

Årliga återbetalningar, inbegripet kapitalåterbetalningar, utlösta garantier och återbetalningar på lånesumman, som 
betalats tillbaka till kommissionen, eller förvaltningskonton som öppnats för finansieringsinstrument och som kan 
tillskrivas stödet från unionens allmänna budget under finansieringsinstrumentet ska betraktas som sådana interna 
inkomster avsatta för särskilda ändamål vilka avses i artikel 21 i budgetförordningen och ska användas för samma 
finansieringsinstrument, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 215.5 i budgetförordningen, för en period som 
inte överstiger perioden för åtagandebemyndigandet plus två år, om inte något annat anges i en grundläggande akt. 

I denna budgetpost förs även upp återbetalningar som beror på att unionens bidrag till instrumentet satts ner.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1), 
särskilt artikel 209.3.  

6 4 2 Bidrag från finansieringsinstrument  –  Inkomster ej avsatta för särskilda ändamål 

6 4 2 0 Bidrag från finansieringsinstrument  –  Inkomster 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

25 000 000 25 000 000 11 546 742,65  

Anmärkningar  

Inkomster, inbegripet utdelningar, kapitalvinster, garantiavgifter och räntor på lån och på belopp i förvaltning- 
skonton som återbetalats till kommissionen eller förvaltningskonton som öppnats för finansieringsinstrument och 
som kan tillskrivas stödet från unionens allmänna budget under ett finansieringsinstrument, ska föras in i budgeten 
efter avdrag för förvaltningskostnader och förvaltningsavgifter.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1), 
särskilt artikel 209.3. 
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KAPITEL 6 4 — BIDRAG FRÅN FINANSIERINGSINSTRUMENT  (forts.)  

6 4 2 (forts.)  

6 4 2 1 Bidrag från finansieringsinstrument  – Återbetalningar 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

25 000 000 25 000 000 52 855 791,19  

Anmärkningar  

Årliga återbetalningar, inbegripet kapitalåterbetalningar, utlösta garantier och återbetalningar på lånesumman, som 
betalats tillbaka till kommissionen eller förvaltningskonton som öppnats för finansieringsinstrument och som kan 
tillskrivas stödet från unionens allmänna budget under finansieringsinstrumentet som preciseras i en grundläggande 
rättsakt ska inte betraktas som interna inkomster avsatta för särskilda ändamål. 

Denna punkt är även avsedd för outnyttjade belopp, här definierade som belopp som utbetalts av EU (och alltså 
överförts till instrumentens förvaltningskonto)  –  på grundval av en rättslig förpliktelse –  men förblivit oanvända 
eftersom de överstiger de totala åtaganden som ingåtts av den anförtrodda enheten.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1), 
särskilt artikel 209.3.  

KAPITEL 6 5  —  FINANSIELLA KORRIGERINGAR  

6 5 1 Finansiella korrigeringar avseende programperioderna före 2000  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 279 717,07  

Anmärkningar  

Denna artikel är avsedd för finansiella korrigeringar inom ramen för Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), 
Europeiska socialfonden (ESF), utvecklingssektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket 
(EUGFJ), Fonden för fiskets utveckling (FFU) och Sammanhållningsfonden avseende programperioderna före år 
2000. 

De belopp som förs upp under denna artikel ger i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen upphov till ytterligare 
anslag under motsvarande budgetposter i avdelningarna 04, 05, 11 och 13 i utgiftsberäkningen i detta avsnitt. 
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KAPITEL 6 5 — FINANSIELLA KORRIGERINGAR  (forts.)  

6 5 1 (forts.)  

I enlighet med artikel 105.1 i förordning (EG) nr 1083/2006 påverkar den förordningen vare sig fullföljande eller 
ändring, och inte heller helt eller delvis upphävande, av stöd som medfinansieras av strukturfonderna eller av ett 
projekt som medfinansieras av Sammanhållningsfonden och som kommissionen har godkänt på grundval av 
förordningarna (EEG) nr 2052/88, (EEG) nr 4253/88, (EG) nr 1164/94 och (EG) nr 1260/1999 eller varje annan 
lagstiftning som gällde för det stödet den 31 december 2006 och som följaktligen ska fortsätta att gälla för det stödet 
eller dessa projekt tills de har avslutats. 

I enlighet med artikel 152.1 i förordning (EU) nr 1303/2013 ska förordningen inte påverka vare sig fullföljande eller 
ändring, och inte heller helt eller delvis upphävande, av de berörda projekten fram till dess att de har avslutats, och 
inte heller sådant stöd som godkänts av kommissionen enligt förordning (EG) nr 1083/2006 eller annan lagstiftning 
som gällde för det stödet den 31 december 2013.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EEG) nr 2052/88 av den 24 juni 1988 om strukturfondernas uppgifter och effektivitet och om 
samordningen av deras verksamhet dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbankens och övriga befintliga 
finansieringsorgans verksamheter (EGT L 185, 15.7.1988, s. 9). 

Rådets förordning (EEG) nr 4253/88 av den 19 december 1988 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 
2052/88 om strukturfondernas uppgifter och effektivitet och om samordningen av deras verksamhet dels inbördes, 
dels med Europeiska investeringsbankens och andra befintliga finansieringsorgans verksamhet (EGT L 374, 
31.12.1988, s. 1), särskilt artikel 24. 

Rådets förordning (EEG) nr 4254/88 av den 19 december 1988 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) 
nr 2052/88 vad gäller Europeiska regionala utvecklingsfonden (EGT L 374, 31.12.1988, s. 15). 

Rådets förordning (EEG) nr 4255/88 av den 19 december 1988 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) 
nr 2052/88 vad gäller Europeiska socialfonden (EGT L 374, 31.12.1988, s. 21). 

Rådets förordning (EEG) nr 4256/88 av den 19 december 1988 om bestämmelser för tillämpningen av förordning 
(EEG) nr 2052/88 i fråga om EUGFJ:s utvecklingssektion (EGT L 374, 31.12.1988, s. 25). 

Rådets förordning (EEG) nr 2080/93 av den 20 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 2052/ 
88 vad gäller Fonden för fiskets utveckling (EGT L 193, 31.7.1993, s. 1). 

Rådets förordning (EG) nr 1164/94 av den 16 maj 1994 om inrättandet av en sammanhållningsfond (EGT L 130, 
25.5.1994, s. 1). 

Rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden 
för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar 
(EGT L 160, 26.6.1999, s. 80). 
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Rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna (EGT 
L 161, 26.6.1999, s. 1), särskilt artikel 39.2. 

Rådets förordning (EG) nr 1263/1999 av den 21 juni 1999 om Fonden för fiskets utveckling (EGT L 161, 
26.6.1999, s. 54).  

6 5 2 Finansiella korrigeringar avseende programperioden 2000–2006 –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 12 825 552,43  

Anmärkningar  

Denna artikel är avsedd att ta upp inkomster från finansiella korrigeringar inom ramen för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden (ESF), utvecklingssektionen vid Europeiska utvecklings- och 
garantifonden för jordbruket (EUGFJ), Fonden för fiskets utveckling (FFU), Sammanhållningsfonden och det 
särskilda anslutningsprogrammet för jordbruk och landsbygdsutveckling (Sapard) med avseende på program- 
perioden 2000–2006 och det tillfälliga instrumentet för landsbygdsutveckling (TRDI) som finansieras av EUGFJ:s 
garantisektion. 

De belopp som förs upp under denna artikel ger i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen upphov till ytterligare 
anslag under motsvarande budgetposter i avdelningarna 04, 05, 11 och 13 i utgiftsberäkningen i detta avsnitt. 

I enlighet med artikel 105.1 i förordning (EG) nr 1083/2006 påverkar den förordningen vare sig fullföljande eller 
ändring, och inte heller helt eller delvis upphävande, av stöd som medfinansieras av strukturfonderna eller av ett 
projekt som medfinansieras av Sammanhållningsfonden och som kommissionen har godkänt på grundval av 
förordningarna (EEG) nr 2052/88, (EEG) nr 4253/88, (EG) nr 1164/94 och (EG) nr 1260/1999 eller varje annan 
lagstiftning som gällde för det stödet den 31 december 2006 och som följaktligen ska fortsätta att gälla för det stödet 
eller dessa projekt tills de har avslutats. 

I enlighet med artikel 152.1 i förordning (EU) nr 1303/2013 ska förordningen inte påverka vare sig fullföljande eller 
ändring, och inte heller helt eller delvis upphävande, av de berörda projekten fram till dess att de har avslutats, och 
inte heller sådant stöd som godkänts av kommissionen enligt förordning (EG) nr 1083/2006 eller annan lagstiftning 
som gällde för det stödet den 31 december 2013.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 1164/94 av den 16 maj 1994 om inrättandet av en sammanhållningsfond (EGT L 130, 
25.5.1994, s. 1). 
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Rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden 
för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar 
(EGT L 160, 26.6.1999, s. 80). 

Rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna (EGT 
L 161, 26.6.1999, s. 1), särskilt artikel 39.2. 

Rådets förordning (EG) nr 1263/1999 av den 21 juni 1999 om Fonden för fiskets utveckling (EGT L 161, 
26.6.1999, s. 54). 

Rådets förordning (EG) nr 1268/1999 av den 21 juni 1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för 
jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden 
(EGT L 161, 26.6.1999, s. 87). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1783/1999 av den 12 juli 1999 om Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (EGT L 213, 13.8.1999, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1784/1999 av den 12 juli 1999 om Europeiska socialfonden 
(EUT L 213, 13.8.1999, s. 5). 

Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) 
nr 1260/1999 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25). 

Rådets förordning (EG) nr 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska fiskerifonden (EUT L 223, 15.8.2006, 
s. 1).  

Referensrättsakter  

Kommissionens förordning (EG) nr 448/2001 av den 2 mars 2001 om genomförandebestämmelser till rådets 
förordning (EG) nr 1260/1999 beträffande förfarandet för finansiella korrigeringar av stöd som beviljas inom 
ramen för strukturfonderna (EGT L 64, 6.3.2001, s. 13). 

Kommissionens förordning (EG) nr 1386/2002 av den 29 juli 2002 om genomförandebestämmelser till rådets 
förordning (EG) nr 1164/94 beträffande förvaltnings- och kontrollsystemen och förfarandet för finansiella korri- 
geringar rörande stöd från sammanhållningsfonden (EGT L 201, 31.7.2002, s. 5). 

Kommissionens förordning (EG) nr 27/2004 av den 5 januari 2004 om övergångsbestämmelser vid tillämpning av 
rådets förordning (EG) nr 1257/1999 i fråga om finansiering från EUGFJ:s garantisektion av åtgärder för lands- 
bygdsutveckling i Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien 
(EUT L 5, 9.1.2004, s. 36). 
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Kommissionens förordning (EG) nr 141/2004 av den 28 januari 2004 om tillämpningsföreskrifter för rådets 
förordning (EG) nr 1257/1999 när det gäller övergångsbestämmelser om landsbygdsutveckling för Tjeckien, 
Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 24, 29.1.2004, s. 25). 

Kommissionens förordning (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets 
förordning (EG) nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden och Sammanhållningsfonden och för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 om 
Europeiska regionala utvecklingsfonden (EUT L 371, 27.12.2006, s. 1).  

6 5 3 Finansiella korrigeringar avseende programperioden 2007–2013 –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 4 639 723,19  

Anmärkningar  

Denna artikel är avsedd för finansiella korrigeringar inom ramen för Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), 
Europeiska socialfonden (ESF), Sammanhållningsfonden, Europeiska fiskerifonden (EFF) och instrumentet för stöd 
inför anslutningen (IPA I) avseende programperioden 2007–2013. 

De belopp som förs upp under denna artikel kan i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen ge upphov till 
ytterligare anslag under motsvarande budgetposter i avdelningarna 04, 05, 11 och 13 i utgiftsberäkningen i detta 
avsnitt. 

I enlighet med artikel 152.1 i förordning (EU) nr 1303/2013 ska förordningen inte påverka vare sig fullföljande eller 
ändring, och inte heller helt eller delvis upphävande, av de berörda projekten fram till dess att de har avslutats, och 
inte heller sådant stöd som godkänts av kommissionen enligt förordning (EG) nr 1083/2006 eller annan lagstiftning 
som gällde för det stödet den 31 december 2013.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) 
nr 1260/1999 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25). 

Rådets förordning (EG) nr 1085/2006 av den 17 juli 2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför 
anslutningen (EUT L 210, 31.7.2006, s. 82). 

Rådets förordning (EG) nr 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska fiskerifonden (EUT L 223, 15.8.2006, 
s. 1). 
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Referensrättsakter  

Kommissionens förordning (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets 
förordning (EG) nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden och Sammanhållningsfonden och för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 om 
Europeiska regionala utvecklingsfonden (EUT L 371, 27.12.2006, s. 1).  

6 5 4 Finansiella korrigeringar avseende programperioden 2014‒2020 –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Denna artikel är avsedd för ekonomiska justeringar under programperioden 2014–2020 avseende Europeiska 
regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden (ESF), Sammanhållningsfonden, Europeiska havs- 
och fiskerifonden (EHFF), Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (Fead), Instrument för stöd 
inför anslutningen (IPA II), Asyl-, migrations- och integrationsfonden (Amif) samt Fonden för inre säkerhet. 

De belopp som förs upp under denna artikel ger i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen upphov till 
tilläggsanslag under motsvarande budgetposter i avdelningarna 04, 05, 11, 13 och 18 i utgiftsberäkningen i detta 
avsnitt.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhålln- 
ingsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om 
fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) 
nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 av den 11 mars 2014 om Fonden för europeiskt bistånd 
till dem som har det sämst ställt (EUT L 72, 12.3.2014, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 231/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett instrument 
för stöd inför anslutningen (IPA II) (EUT L 77, 15.3.2014, s. 11). 
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Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 av den 16 april 2014 om allmänna bestämmelser för 
Asyl-, migrations- och integrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, före- 
byggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering (EUT L 150, 20.5.2014, s. 112).  

KAPITEL 6 6 —  ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR 

6 6 0 Andra bidrag och återbetalningar  

6 6 0 0 Andra bidrag och återbetalningar  –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 603 271 105,16  

Anmärkningar  

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen är denna punkt avsedd att ta upp eventuella inkomster som inte 
förutsetts i andra delar av avdelning 6 och som leder till att kompletterande anslag förs upp för att täcka de utgifter 
för vilka inkomsterna var avsatta. 

6 6 0 1 Andra bidrag och återbetalningar, ej avsatta 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

80 000 000 80 000 000 1 623 615,04  

Anmärkningar  

Denna punkt är avsedd för eventuella inkomster som inte omfattas av övriga delar av avdelning 6, och som inte 
fördelats i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen.  

KAPITEL 6 7 — INKOMSTER SOM GÄLLER EUROPEISKA GARANTIFONDEN FÖR JORDBRUKET OCH EUROPEISKA 
JORDBRUKSFONDEN FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING 

6 7 0 Inkomster som gäller Europeiska garantifonden för jordbruket  

6 7 0 1 Avslutning av Europeiska garantifonden för jordbrukets räkenskaper –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 861 884 003,55 
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KAPITEL 6 7 — INKOMSTER SOM GÄLLER EUROPEISKA GARANTIFONDEN FÖR JORDBRUKET OCH EUROPEISKA 
JORDBRUKSFONDEN FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING  (forts.)  

6 7 0  (forts.)  

6 7 0 1 (forts.) 

Anmärkningar  

Denna punkt är avsedd för belopp som inkasseras som följd av beslut om överensstämmelse i samband med 
räkenskapsavslutning till förmån för Europeiska unionens allmänna budget avseende utgifter som finansieras via 
Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (garantisektionen) under rubrik 1 i budgetramen för 
2000–2006 samt Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) under rubrik 2 i den fleråriga budgetramen för 
perioden 2007–2013 respektive 2014–2020 enligt artiklarna 51 och 52 i förordning (EU) nr 1306/2013. Här ingår 
korrigeringar som berör överskridande av betalningsfrister i enlighet med artikel 40 i den förordningen. 

Denna punkt är även avsedd för belopp från beslut om överensstämmelse i samband med räkenskapsavslutning till 
förmån för unionens allmänna budget till följd av utgifter som finansieras av den tillfälliga fonden för omstruk- 
turering av sockerindustrin (fond för omstrukturering av sockerindustrin) i gemenskapen, som inrättades genom 
förordning (EG) nr 320/2006, och som upphörde att gälla den 30 september 2012. 

I enlighet med artikel 1.3 i förordning (EG) nr 320/2006 och artikel 43 i förordning (EU) nr 1306/2013 ska dessa 
belopp betraktas som sådana inkomster avsatta för särskilda ändamål som avses i artikel 21 i budgetförordningen. 
Eventuella inkomster som förs upp under denna punkt får användas som ytterligare anslag under någon av de 
budgetrubriker som sorterar under EGFJ i utgiftsberäkningen i detta avsnitt. 

Inkomsterna under denna punkt beräknas uppgå till 511 000 000 euro, inklusive 100 000 000 euro som beräknas ha 
överförts från 2019 till 2020 enligt artikel 12.4 b i budgetförordningen. Vid upprättandet av 2020 års budgetförslag 
har ett belopp på 150 000 000 euro förts upp för finansiering av budgetbehoven för åtgärder under artikel 05 02 08 
(punkt 05 02 08 03) och det återstående beloppet på 361 000 000 euro har förts upp för finansiering av budget- 
behoven för åtgärder under artikel 05 03 01 (punkt 05 03 01 10).  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 320/2006 av den 20 februari 2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstruk- 
turering av sockerindustrin i gemenskapen och om ändring av förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av 
den gemensamma jordbrukspolitiken (EUT L 58, 28.2.2006, s. 42). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning 
och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/ 
78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 549). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2006&mm=02&jj=28&type=L&nnn=058&pppp=0042&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=12&jj=20&type=L&nnn=347&pppp=0549&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=12&jj=20&type=L&nnn=347&pppp=0549&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 6 7 — INKOMSTER SOM GÄLLER EUROPEISKA GARANTIFONDEN FÖR JORDBRUKET OCH EUROPEISKA 
JORDBRUKSFONDEN FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING  (forts.)  

6 7 0 (forts.)  

6 7 0 2 Oegentligheter avseende Europeiska garantifonden för jordbruket –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 131 592 394,89  

Anmärkningar  

Denna punkt är avsedd för belopp som återkrävs som följd av oegentligheter eller försumlighet, inklusive räntor på 
dessa belopp, särskilt belopp som återvinns efter oegentligheter eller bedrägerier, viten och andra påföljder samt 
räntor och förverkade säkerheter, depositioner eller garantier i samband med utgifter som finansierats av Europeiska 
utvecklings- och garantifonden för jordbruket (garantisektionen) under rubrik 1 i budgetramen för 2000–2006 samt 
Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) under rubrik 2 i den fleråriga budgetramen för perioden 2007–2013 
respektive 2014–2020 enligt artiklarna 54 och 55 i förordning (EU) nr 1306/2013. 

Denna punkt är även avsedd för belopp som drivits in till följd av oegentligheter eller förbiseenden, inklusive räntor, 
inkasserade böter och säkerheter, till följd av utgifter som finansieras av den tillfälliga fonden för omstrukturering av 
sockerindustrin i unionen, som inrättades genom förordning (EG) nr 320/2006, och som upphörde den 30 september 
2012. 

Den är också avsedd för sådana återvunna nettobelopp av vilka medlemsstaterna får behålla 20 % enligt artikel 55 i 
förordning (EU) nr 1306/2013. 

I enlighet med artikel 1.3 i förordning (EG) nr 320/2006 och artiklarna 43 och 55 i förordning (EU) nr 1306/2013 
ska dessa belopp betraktas som sådana inkomster avsatta för särskilda ändamål som avses i artikel 21 i budgetför- 
ordningen. Eventuella inkomster som förs upp under denna punkt får användas som ytterligare anslag under någon 
av de budgetrubriker som sorterar under EGFJ i utgiftsberäkningen i detta avsnitt. 

Inkomsterna under denna punkt beräknas uppgå till 134 000 000 euro. Vid upprättandet av 2020 års budgetförslag 
har detta belopp förts upp för finansiering av budgetbehoven för åtgärder under artikel 05 03 01 (punkt 05 03 01 10).  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 320/2006 av den 20 februari 2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstruk- 
turering av sockerindustrin i gemenskapen och om ändring av förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av 
den gemensamma jordbrukspolitiken (EUT L 58, 28.2.2006, s. 42). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning 
och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/ 
78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 549). 
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2006&mm=02&jj=28&type=L&nnn=058&pppp=0042&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=12&jj=20&type=L&nnn=347&pppp=0549&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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KAPITEL 6 7 — INKOMSTER SOM GÄLLER EUROPEISKA GARANTIFONDEN FÖR JORDBRUKET OCH EUROPEISKA 
JORDBRUKSFONDEN FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING  (forts.)  

6 7 0  (forts.)  

6 7 0 2 (forts.)  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

6 7 0 3 Tilläggsavgift för mjölkproducenter  – Inkomster avsatta för särskilda ändamål 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 3 884 635,12  

Anmärkningar  

Denna punkt är avsedd för belopp som avser den överskottsavgift som gäller för mjölkkvotsystemet och som har 
inkasserats eller återkrävts i enlighet med avsnitt III i kapitel III i avdelning I i del II i förordning (EG) nr 1234/2007, 
särskilt artikel 78. 

I enlighet med artikel 43 i förordning (EU) nr 1306/2013 ska sådana belopp betraktas som sådana inkomster avsatta 
för särskilda ändamål som avses i artikel 21 i budgetförordningen. Eventuella inkomster under denna punkt förs upp 
som ytterligare anslag under någon av de budgetrubriker som sorterar under EGFJ i utgiftsberäkningen i detta 
avsnitt. 

Tilläggsavgiften för mjölk uppbars och deklarerades av medlemsstaterna för sista gången i unionens allmänna 
budget för 2016 till följd av mjölkkvotssystemets avskaffande kalenderåret 2015. Eventuella inkommande inkomster 
under denna punkt har endast att göra med eventuella justeringar av vissa ärenden för vilka det inte är möjligt att 
göra förhandsberäkningar, och kommer att användas för finansieringsbehov för åtgärder under artikel 05 03 01 
(punkt 05 03 01 10).  

Rättslig grund 

Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av 
jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad 
marknadsordning”) (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning 
och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/ 
78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 549). 
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2007&mm=11&jj=16&type=L&nnn=299&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=12&jj=20&type=L&nnn=347&pppp=0549&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=12&jj=20&type=L&nnn=347&pppp=0549&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 6 7 — INKOMSTER SOM GÄLLER EUROPEISKA GARANTIFONDEN FÖR JORDBRUKET OCH EUROPEISKA 
JORDBRUKSFONDEN FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING  (forts.)  

6 7 0 (forts.)  

6 7 0 3 (forts.)  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

6 7 1 Inkomster som gäller Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling  

6 7 1 1 Avslutning av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutvecklings (EJFLU) räkenskaper –  Inkomster avsatta för 
särskilda ändamål 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 250 426 539,98  

Anmärkningar  

Denna punkt är avsedd för belopp som inkasseras som följd av beslut om överensstämmelse i samband med 
räkenskapsavslutning till förmån för unionens allmänna budget inom ramen för landsbygdsutveckling som finan- 
sieras via EJFLU enligt artiklarna 51 och 52 i förordning (EU) nr 1306/2013. Belopp avseende återbetalningar av 
förskott från EJFLU återfinns också under denna punkt. 

I enlighet med artikel 43 i förordning (EU) nr 1306/2013 ska dessa belopp betraktas som sådana inkomster avsatta 
för särskilda ändamål som avses i artikel 21 i budgetförordningen. Eventuella inkomster under denna punkt förs upp 
som ytterligare anslag under någon av de budgetposter som sorterar under EJFLU. 

Inkomsterna under denna punkt beräknas uppgå till 341 000 000 euro. Vid upprättandet av 2020 års budgetförslag 
har detta belopp förts upp för finansiering av budgetbehoven för åtgärder avseende EJFLU under kapitel 05 04 
(punkt 05 04 60 01).  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning 
och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/ 
78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 549). 
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=12&jj=20&type=L&nnn=347&pppp=0549&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 6 7 — INKOMSTER SOM GÄLLER EUROPEISKA GARANTIFONDEN FÖR JORDBRUKET OCH EUROPEISKA 
JORDBRUKSFONDEN FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING  (forts.)  

6 7 1  (forts.)  

6 7 1 1 (forts.)  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

6 7 1 2 Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutvecklings (EJFLU) oegentligheter –  Inkomster avsatta för särskilda 
ändamål 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 198 800 557,47  

Anmärkningar  

Denna punkt är avsedd för belopp som återkrävs som följd av oegentligheter eller försumlighet, samt räntor på dessa 
belopp. Det gäller särskilt belopp som återvinns efter oegentligheter eller bedrägerier, viten och andra påföljder samt 
räntor och förverkade säkerheter i samband med utgifter som finansierats av EJFLU i enlighet med artiklarna 54 och 
56 i förordning (EU) nr 1306/2013. 

I enlighet med artikel 43 i förordning (EU) nr 1306/2013 ska dessa belopp betraktas som sådana inkomster avsatta 
för särskilda ändamål som avses i artikel 21 i budgetförordningen. Eventuella inkomster under denna punkt förs upp 
som ytterligare anslag under någon av de budgetposter som sorterar under EJFLU. 

Vid upprättandet av 2020 års budget har inget specifikt belopp avdelats för EJFLU under kapitel 05 04.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning 
och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/ 
78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 549). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

AVDELNING 7 

DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH BÖTER 

KAPITEL 7 0  —  DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH RÄNTA PÅ BÖTER 
KAPITEL 7 1  —  BÖTER OCH ANDRA PÅFÖLJDER  

Artikel 
Punkt 

Rubrik Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 % 2018–2020 

KAPITEL 7 0 

7 0 0 Dröjsmålsränta  

7 0 0 0 Dröjsmålsränta avseende egna medel som ställs till 
förfogande av medlemsstaterna 5 000 000 5 000 000 30 801 016,83 616,02 

7 0 0 1 Övrig dröjsmålsränta p.m. p.m. 567 226,61  

Artikel 7 0 0  –  Totalt 5 000 000 5 000 000 31 368 243,44 627,36  

7 0 1 Ränta kopplad till böter och viten  10 000 000 10 000 000 54 501 323,69 545,01  

7 0 2 Räntor på depositioner inom ramen för unionens 
ekonomiska styrning  – Inkomster avsatta för särskilda 
ändamål  p.m. p.m. 0,—  

7 0 9 Övrig ränta  0,—  p.m. 0,—  

KAPITEL 7 0  –  TOTALT 15 000 000 15 000 000 85 869 567,13 572,46 

KAPITEL 7 1 

7 1 0 Böter, viten och andra påföljder i samband med tillämpning 
av konkurrensreglerna  100 000 000 100 000 000 1 149 104 530,22 1 149,10  

7 1 1 Vite eller standardbelopp som åläggs medlemsstater som 
underlåter att efterkomma en dom av Europeiska unionens 
domstol i fråga om icke uppfyllda skyldigheter enligt 
fördraget  p.m. p.m. 192 647 201,15 

7 1 2 Uppbörd av böter till följd av bedrägeri och oegentligheter 
vilka skadar gemenskapens ekonomiska intressen  0,—  p.m. 0,—  

7 1 3 Böter inom ramen för unionens ekonomiska styrning –  
Inkomster avsatta för särskilda ändamål  p.m. p.m. 45 750 000,— 

7 1 9 Övriga böter och viten  

7 1 9 0 Övriga böter och viten  –  Inkomster avsatta för särskilda 
ändamål 0,—  p.m. 0,—  

7 1 9 1 Övriga böter och viten som inte avsatts för särskilda ändamål 0,—  p.m. 0,—  

Artikel 7 1 9  –  Totalt 0,—  p.m. 0,—  

KAPITEL 7 1  –  TOTALT 100 000 000 100 000 000 1 387 501 731,37 1 387,50  

Avdelning 7  – Totalt 115 000 000 115 000 000 1 473 371 298,50 1 281,19  
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AVDELNING 7 

DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH BÖTER 

KAPITEL 7 0 —  DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH RÄNTA PÅ BÖTER 

7 0 0 Dröjsmålsränta  

7 0 0 0 Dröjsmålsränta avseende egna medel som ställs till förfogande av medlemsstaterna 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

5 000 000 5 000 000 30 801 016,83  

Anmärkningar  

Dröjer en medlemsstat med att kreditera det konto som öppnats i kommissionens namn, som avses i artikel 9.1 i 
förordning (EU, Euratom) nr 609/2014, medför detta att den aktuella medlemsstaten måste betala dröjsmålsränta. 
Räntebelopp som understiger 500 EUR ska dock inte krävas in. 

För momsbaserade och BNI-baserade egna medel ska ränta endast betalas i samband med förseningar av 
krediteringar av belopp i enlighet med artikel 12.2 i förordning (EU, Euratom) nr 609/2014. 

För de medlemsstater som deltar i Ekonomiska och monetära unionen ska räntesatsen vara den räntesats som 
offentliggörs i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning  och som Europeiska centralbanken tillämpar på 
sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner den första dagen i den månad då förfallodagen infaller, eller 0 
procent, beroende på vad som är högst, ökad med 2,5 procentenheter. Denna räntesats ska ökas med 0,25 
procentenheter för varje månad som krediteringen försenas. 

För de medlemsstater som inte deltar i Ekonomiska och monetära unionen ska räntesatsen vara den räntesats som 
centralbankerna tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner den första dagen i den aktuella månaden, 
eller 0 procent, beroende på vad som är högst, ökad med 2,5 procentenheter. För de medlemsstater som inte har 
tillgång till centralbankens räntesats, ska räntesatsen vara den mest likvärdiga räntesatsen som tillämpas på 
medlemsstatens penningmarknad den första dagen i den aktuella månaden, eller 0 procent, beroende på vad som är 
högst, ökad med 2,5 procentenheter. Denna räntesats ska ökas med 0,25 procentenheter för varje månad som 
krediteringen försenas. 

Den sammanlagda ökningen får inte överstiga 16 procentenheter. Den höjda räntan ska gälla för hela dröjsmål- 
sperioden.  

Rättslig grund 

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 av den 26 maj 2014 om metoder och förfaranden för tillhanda- 
hållande av traditionella, momsbaserade egna medel och BNI-baserade egna medel samt åtgärder för att möta 
likviditetsbehov (EUT L 168, 7.6.2014, s. 39), särskilt artikel 12. 

7 0 0 1 Övrig dröjsmålsränta 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 567 226,61  

Anmärkningar  

Denna punkt är avsedd för dröjsmålsränta på andra fordringar än egna medel. 
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KAPITEL 7 0  — DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH RÄNTA PÅ BÖTER (forts.)  

7 0 0 (forts.)  

7 0 0 1 (forts.) 

Rättslig grund 

Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EGT L 1, 3.1.1994, s. 3), särskilt artikel 2.5 i protokoll 32. 

Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25), särskilt 
artikel 102. 

Kommissionens förordning (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets 
förordning (EG) nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden och Sammanhållningsfonden och för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 om 
Europeiska regionala utvecklingsfonden (EUT L 371, 27.12.2006, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1), 
särskilt artikel 99.  

7 0 1 Ränta kopplad till böter och viten  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

10 000 000 10 000 000 54 501 323,69  

Anmärkningar  

Denna artikel är avsedd för upplupna räntor på specialkonton för böter och dröjsmålsränta kopplade till böter och 
viten, inklusive viten som avser medlemsstaterna.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 
och 82 i fördraget (EGT L 1, 4.1.2003, s. 1). 

Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer (EUT L 24, 
29.1.2004, s. 1), särskilt artiklarna 14 och 15. 
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KAPITEL 7 0 —  DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH RÄNTA PÅ BÖTER  (forts.)  

7 0 1  (forts.)  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1), 
särskilt artikel 99.  

7 0 2 Räntor på depositioner inom ramen för unionens ekonomiska styrning  –  Inkomster avsatta för särskilda 
ändamål  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Denna artikel är avsedd för ränta på inlåning inom ramen för unionens ekonomiska styrning. 

I enlighet med artikel 21.2 c i budgetförordningen ska denna inkomst betraktas som en inkomst avsatt för särskilda 
ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker på de poster där de ursprungliga 
utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 1467/97 av den 7 juli 1997 om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av 
förfarandet vid alltför stora underskott (EGT L 209, 2.8.1997, s. 6), särskilt artikel 16.  

7 0 9 Övrig ränta  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

0,— p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Denna artikel är avsedd för alla övriga räntor som hänger samman med försenade inbetalningar och som inte anges i 
kapitel 70, och som ska betalas endast under exceptionella omständigheter som inte motiverar en särskild 
budgetpost.  

KAPITEL 7 1 — BÖTER OCH ANDRA PÅFÖLJDER  

7 1 0 Böter, viten och andra påföljder i samband med tillämpning av konkurrensreglerna 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

100 000 000 100 000 000 1 149 104 530,22 
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KAPITEL 7 1  — BÖTER OCH ANDRA PÅFÖLJDER (forts.)  

7 1 0 (forts.) 

Anmärkningar  

Kommissionen kan ålägga företag och sammanslutningar av företag att betala böter, viten och andra påföljder för 
inte ha iakttagit förbud eller inte fullföljt skyldigheter enligt de förordningar som anges nedan eller enligt artiklarna 
101 och 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 

Böterna måste i normala fall betalas inom tre månader efter delgivningen av kommissionens beslut. Kommissionen 
kommer dock inte att uppbära det förfallna beloppet när företaget har lämnat in en överklagan till EU-domstolen. 
Företaget måste tillhandahålla kommissionen antingen en preliminär betalning eller en bankgaranti som täcker både 
skuldens kapitalbelopp och ränta eller tilläggsavgifter senast den dag skulden förfaller till betalning. 

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 
och 82 i fördraget (EGT L 1, 4.1.2003, s. 1). 

Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer (”EG:s 
koncentrationsförordning”) (EUT L 24, 29.1.2004, s. 1), särskilt artiklarna 14 och 15. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

7 1 1 Vite eller standardbelopp som åläggs medlemsstater som underlåter att efterkomma en dom av Europeiska 
unionens domstol i fråga om icke uppfyllda skyldigheter enligt fördraget  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 192 647 201,15  

Anmärkningar  

Denna artikel är avsedd för viten och standardbelopp som åläggs medlemsstater som underlåter att efterkomma en 
dom av EU-domstolen i fråga om icke uppfyllda skyldigheter enligt fördraget.  

Rättslig grund  

Artikel 260.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 
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KAPITEL 7 1 —  BÖTER OCH ANDRA PÅFÖLJDER  (forts.)  

7 1 2 Uppbörd av böter till följd av bedrägeri och oegentligheter vilka skadar gemenskapens ekonomiska intressen  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

0,— p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Denna artikel är avsedd för alla påföljder som härrör från åtgärder som kommissionen vidtagit för att ta itu med 
oriktigheter som uppdagats inom ramen för skyddet av Europeiska unionens finansiella intressen.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1294/2013 av den 11 december 2013 om ett åtgärdsprogram för 
tullfrågor i Europeiska unionen för perioden 2014–2020 (Tull 2020) och om upphävande av beslut nr 624/2007/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 209).  

7 1 3 Böter inom ramen för unionens ekonomiska styrning  –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 45 750 000,—  

Anmärkningar  

Denna artikel är avsedd för böter inom ramen för unionens ekonomiska styrning. 

I enlighet med artikel 21.2 c i budgetförordningen ska denna inkomst betraktas som en inkomst avsatt för särskilda 
ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker på de poster där de ursprungliga 
utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 1467/97 av den 7 juli 1997 om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av 
förfarandet vid alltför stora underskott (EGT L 209, 2.8.1997, s. 6), särskilt artikel 16. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1173/2011 av den 16 november 2011 om effektiv övervakning av 
de offentliga finanserna i euroområdet (EUT L 306, 23.11.2011, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1174/2011 av den 16 november 2011 om verkställighetsåtgärder 
för att korrigera alltför stora makroekonomiska obalanser i euroområdet (EUT L 306, 23.11.2011, s. 8). 
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KAPITEL 7 1  — BÖTER OCH ANDRA PÅFÖLJDER (forts.)  

7 1 9 Övriga böter och viten  

7 1 9 0 Övriga böter och viten  –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

0,— p.m. 0,—  

Anmärkningar  

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen är denna punkt avsedd att ta upp eventuella inkomster som inte 
förutsetts i andra delar av avdelning 7 och som leder till att kompletterande anslag förs upp för att täcka de utgifter 
för vilka dessa inkomster är avsatta. 

7 1 9 1 Övriga böter och viten som inte avsatts för särskilda ändamål 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

0,— p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Denna punkt är avsedd för eventuella inkomster som inte omfattas av övriga delar av artikel 7 1 0, och som inte 
fördelats i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen. 
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AVDELNING 8 

UPP- OCH UTLÅNING 

KAPITEL 8 0  —  INKOMSTER I SAMBAND MED EUROPEISKA UNIONENS GARANTI FÖR UPP- OCH UTLÅNING 
I MEDLEMSSTATERNA 

KAPITEL 8 1  —  LÅN BEVILJADE AV KOMMISSIONEN 
KAPITEL 8 2  —  INKOMSTER I SAMBAND MED EUROPEISKA UNIONENS GARANTI FÖR UPP- OCH UTLÅNING 

I TREDJELÄNDER  

Artikel 
Punkt 

Rubrik Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 % 2018–2020 

KAPITEL 8 0 

8 0 0 Europeiska unionens garanti för unionslån som har 
upptagits för att stödja betalningsbalanser  p.m. p.m. 0,—  

8 0 1 Europeiska unionens garanti för upptagna Euratomlån  p.m. p.m. 0,—  

8 0 2 Europeiska unionens garanti för unionslån som tagits för att 
betala ekonomiskt bistånd under den europeiska finansiella 
stabiliseringsmekanismen  p.m. p.m. 0,—  

KAPITEL 8 0 –  TOTALT p.m. p.m. 0,—  

KAPITEL 8 1 

8 1 0 Amorteringar och ränta på särskilda lån och riskkapital som 
har beviljats enligt det finansiella samarbetet med tredjeland 
i Medelhavsområdet  p.m. p.m. 35 948 290,12  

8 1 3 Amorteringar och ränta på lån och riskkapital som kommis- 
sionen inom ramen för EU Investment Partners har beviljat 
utvecklingsländer i Medelhavsområdet samt Sydafrika  p.m. p.m. 0,—  

KAPITEL 8 1 –  TOTALT p.m. p.m. 35 948 290,12 

KAPITEL 8 2 

8 2 7 Europeiska unionens garanti för upplåningsprogram som 
unionen har ingått för att ge makroekonomiskt stöd till 
tredjeland  p.m. p.m. 0,—  

8 2 8 Garanti för Euratomlån för förbättring av effektiviteten och 
säkerheten i kärnkraftverk i länder i Central- och Östeuropa 
och Oberoende staters samvälde  p.m. p.m. 0,—  

KAPITEL 8 2 –  TOTALT p.m. p.m. 0,—  
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KAPITEL 8 3 — INKOMSTER I SAMBAND MED EUROPEISKA UNIONENS GARANTI FÖR LÅN SOM HAR 
BEVILJATS I TREDJELÄNDER AV FINANSINSTITUT 

KAPITEL 8 5 — INKOMSTER FRÅN DELTAGANDE I GARANTIORGAN  

Artikel 
Punkt 

Rubrik Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 % 2018–2020 

KAPITEL 8 3 

8 3 5 Europeiska unionens garanti för Europeiska investerings- 
bankens lån till tredjeländer  p.m. p.m. 0,—  

8 3 6 Europeiska unionens garanti för Europeiska fonden för 
hållbar utveckling (EFHU)  p.m. p.m. 0,—  

KAPITEL 8 3 –  TOTALT p.m. p.m. 0,—  

KAPITEL 8 5 

8 5 0 Utdelningar från Europeiska investeringsfonden  3 310 412 2 823 744 3 087 566,—  93,27 

KAPITEL 8 5  – TOTALT 3 310 412 2 823 744 3 087 566,—  93,27  

Avdelning 8 – Totalt 3 310 412 2 823 744 39 035 856,12 1 179,18  
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AVDELNING 8 

UPP- OCH UTLÅNING 

KAPITEL 8 0 —  INKOMSTER I SAMBAND MED EUROPEISKA UNIONENS GARANTI FÖR UPP- OCH UTLÅNING I 
MEDLEMSSTATERNA  

8 0 0 Europeiska unionens garanti för unionslån som har upptagits för att stödja betalningsbalanser  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Unionsgarantin avser lån som upptas på kapitalmarknaderna eller från finansinstitutet. Det kapitalbelopp för lån som 
får beviljas medlemsstaterna begränsas till 50 000 000 000 EUR. 

Denna artikel är avsedd för alla eventuella inkomster som uppkommer genom utövandet av rättigheter i samband 
med en garanti under artikel 01 02 02, förutsatt att avdrag för dessa inkomster inte har gjorts från utgifter. 

I bilagan i del II i utgiftsberäkningen i detta avsnitt finns en sammanställning av upp- och utlåning vad avser 
kapitalbelopp och ränta samt därtill hörande skuldförvaltning.  

Rättslig grund  

Vad gäller den rättsliga grunden, se anmärkning till artikel 01 02 02 i utgiftsberäkningen i detta avsnitt.  

8 0 1 Europeiska unionens garanti för upptagna Euratomlån  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Denna artikel är avsedd för alla eventuella inkomster som uppkommer genom utövandet av rättigheter i samband 
med en garanti under artikel 01 04 03, förutsatt att avdrag för dessa inkomster inte har gjorts från utgifter. 

I bilagan i del II i utgiftsberäkningen i detta avsnitt finns en sammanställning av upp- och utlåning vad avser 
kapitalbelopp och ränta samt därtill hörande skuldförvaltning.  

Rättslig grund  

Vad gäller den rättsliga grunden, se anmärkningen till artikel 01 04 03 i utgiftsberäkningen i detta avsnitt. 
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KAPITEL 8 0  — INKOMSTER I SAMBAND MED EUROPEISKA UNIONENS GARANTI FÖR UPP- OCH UTLÅNING I 
MEDLEMSSTATERNA  (forts.)  

8 0 2 Europeiska unionens garanti för unionslån som tagits för att betala ekonomiskt bistånd under den europeiska 
finansiella stabiliseringsmekanismen  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Unionsgarantin avser lån som upptas på kapitalmarknaderna eller från finansinstitut. De utestående lånebelopp eller 
krediter som ska beviljas medlemsstaterna ska ligga inom de gränser som anges i den rättsliga grunden. 

Denna artikel är avsedd för att registrera alla eventuella inkomster som uppkommer genom utövandet av rättigheter i 
samband med en garanti under artikel 01 02 03, förutsatt att avdrag för dessa inkomster inte har gjorts från utgifter. 

I bilagan i del II i utgiftsberäkningen i detta avsnitt finns en sammanställning av upp- och utlåning vad avser 
kapitalbelopp och ränta samt därtill hörande skuldförvaltning.  

Rättslig grund  

Vad gäller den rättsliga grunden, se anmärkning till artikel 01 02 03 i utgiftsberäkningen i detta avsnitt.  

KAPITEL 8 1 — LÅN BEVILJADE AV KOMMISSIONEN  

8 1 0 Amorteringar och ränta på särskilda lån och riskkapital som har beviljats enligt det finansiella samarbetet med 
tredjeland i Medelhavsområdet  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 35 948 290,12  

Anmärkningar  

Denna artikel är avsedd för amorteringar och räntebetalningar på särskilda lån och riskkapital som har beviljats av 
anslagen i kapitel 22 02 och kapitel 22 04 av utgiftsberäkningen i detta avsnitt till tredjeländer i Medelhavsområdet. 

Den inbegriper också återbetalningar av kapitalbelopp och räntebetalningar för särskilda lån och riskkapital som 
beviljats vissa EU-medlemsstater kring Medelhavet, vilket dock står för en liten andel av det övergripande beloppet. 
Dessa lån och riskkapital beviljades vid en tidpunkt då länderna ännu inte hade anslutits till unionen. 

Inkomsterna överstiger normalt de beräknade beloppen i budgeten på grund av räntebetalningar på särskilda lån och 
riskkapital som kan betalas ut redan under det föregående budgetåret samt under det innevarande budgetåret. Ränta 
på särskilda lån och riskkapital beräknas från utbetalningstidpunkten. Ränta på särskilda lån ska betalas var sjätte 
månad och ränta på riskkapital i allmänhet årsvis. 

Denna punkt kan, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, omfatta sådana inkomster avsatta för särskilda 
ändamål som förs upp som ytterligare anslag för att finansiera utgifter för vilka dessa inkomster är avsatta. 
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KAPITEL 8 1 —  LÅN BEVILJADE AV KOMMISSIONEN  (forts.)  

8 1 0 (forts.) 

Rättslig grund 

Vad gäller den rättsliga grunden, se anmärkningar för kapitel 22 02 och kapitel 22 04 i utgiftsberäkningen i detta 
avsnitt.  

8 1 3 Amorteringar och ränta på lån och riskkapital som kommissionen inom ramen för EU Investment Partners har 
beviljat utvecklingsländer i Medelhavsområdet samt Sydafrika  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Denna artikel är avsedd för amorteringar och räntebetalningar på lån och riskkapital som inom ramen för European 
Union Investment Partners har beviljats från anslagen i utgiftsberäkningen i föreliggande avsnitt i artiklarna 21 02 51 
och 22 04 51.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om reglerna för deltagande 
och spridning i Horisont 2020  –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av 
beslut nr 1982/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 104). 

Vad gäller den rättsliga grunden, se även anmärkningarna till artiklarna 21 02 51 och 22 04 51 i utgiftsberäkningen i 
detta avsnitt. 

KAPITEL 8 2 — INKOMSTER I SAMBAND MED EUROPEISKA UNIONENS GARANTI FÖR UPP- OCH UTLÅNING I 
TREDJELÄNDER  

8 2 7 Europeiska unionens garanti för upplåningsprogram som unionen har ingått för att ge makroekonomiskt stöd 
till tredjeland  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Denna artikel är avsedd för alla eventuella inkomster som uppkommer genom utövandet av rättigheter i samband 
med en garanti under artikel 01 03 03, förutsatt att avdrag för dessa inkomster inte har gjorts från utgifter. 

I bilagan i del II i utgiftsberäkningen i detta avsnitt finns en sammanställning av upp- och utlåning vad avser 
kapitalbelopp och ränta samt därtill hörande skuldförvaltning. 
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KAPITEL 8 2  — INKOMSTER I SAMBAND MED EUROPEISKA UNIONENS GARANTI FÖR UPP- OCH UTLÅNING I 
TREDJELÄNDER  (forts.)  

8 2 7 (forts.) 

Rättslig grund 

Vad gäller den rättsliga grunden, se anmärkningen till artikel 01 03 03 i utgiftsberäkningen i detta avsnitt.  

8 2 8 Garanti för Euratomlån för förbättring av effektiviteten och säkerheten i kärnkraftverk i länder i Central- och 
Östeuropa och Oberoende staters samvälde  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Denna artikel är avsedd för alla eventuella inkomster som uppkommer genom utövandet av rättigheter i samband 
med en garanti under artikel 01 03 04 i utgiftsberäkningen i detta avsnitt, förutsatt att avdrag för dessa inkomster inte 
har gjorts från utgifter. 

I bilagan i del II i utgiftsberäkningen i detta avsnitt finns en sammanställning av upp- och utlåning vad avser 
kapitalbelopp och ränta samt därtill hörande skuldförvaltning.  

Rättslig grund  

Vad gäller den rättsliga grunden, se anmärkningen till artikel 01 03 04 i utgiftsberäkningen i detta avsnitt.  

KAPITEL 8 3  — INKOMSTER I SAMBAND MED EUROPEISKA UNIONENS GARANTI FÖR LÅN SOM HAR BEVILJATS I 
TREDJELÄNDER AV FINANSINSTITUT  

8 3 5 Europeiska unionens garanti för Europeiska investeringsbankens lån till tredjeländer  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Denna artikel är avsedd för alla eventuella inkomster som uppkommer genom utövandet av rättigheter i samband 
med en garanti under artikel 01 03 05 i utgiftsberäkningen i detta avsnitt. 

I bilagan i del II i utgiftsberäkningen i detta avsnitt finns en sammanställning av upp- och utlåning vad avser 
kapitalbelopp och ränta samt därtill hörande skuldförvaltning. 
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KAPITEL 8 3 —  INKOMSTER I SAMBAND MED EUROPEISKA UNIONENS GARANTI FÖR LÅN SOM HAR BEVILJATS I 
TREDJELÄNDER AV FINANSINSTITUT  (forts.)  

8 3 6 Europeiska unionens garanti för Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU)  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Denna artikel är avsedd för alla eventuella inkomster som uppkommer genom utövandet av rättigheter i samband 
med en garanti under artikel 01 03 07 i utgiftsberäkningen i det här avsnittet förutsatt att avdrag för dessa inkomster 
inte har gjorts i utgifterna.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1601 av den 26 september 2017 om inrättande av Europeiska 
fonden för hållbar utveckling (EFHU), EFHU-garantin och EFHU-garantifonden (EUT L 249, 27.9.2017, s. 1).  

KAPITEL 8 5 — INKOMSTER FRÅN DELTAGANDE I GARANTIORGAN 

8 5 0 Utdelningar från Europeiska investeringsfonden  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

3 310 412 2 823 744 3 087 566,—  

Anmärkningar  

Denna artikel är avsedd för Europeiska investeringsfondens eventuella utdelningar i samband med detta deltagande 

Rättslig grund  

Rådets beslut 94/375/EG av den 6 juni 1994 om gemenskapens medlemskap i Europeiska investeringsfonden 
(EGT L 173, 7.7.1994, s. 12). 

Rådets beslut 2007/247/EG av den 19 april 2007 om gemenskapens medverkan i Europeiska investeringsfondens 
kapitalökning (EUT L 107, 25.4.2007, s. 5). 

Europaparlamentets och rådets beslut 562/2014/EU av den 15 maj 2014 om Europeiska unionens medverkan i 
Europeiska investeringsfondens kapitalökning (EUT L 156, 24.5.2014, s. 1). 
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AVDELNING 9 

DIVERSE INKOMSTER 

KAPITEL 9 0  —  DIVERSE INKOMSTER  

Artikel 
Punkt 

Rubrik Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 % 2018–2020 

KAPITEL 9 0 

9 0 0 Diverse inkomster  15 000 000 15 000 000 12 219 521,55 81,46 

KAPITEL 9 0 – TOTALT 15 000 000 15 000 000 12 219 521,55 81,46  

Avdelning 9  –  Totalt 15 000 000 15 000 000 12 219 521,55 81,46 

TOTALSUMMA 1 581 676 904 1 518 957 719 15 731 651 581,37 994,62  
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AVDELNING 9 

DIVERSE INKOMSTER 

KAPITEL 9 0 — DIVERSE INKOMSTER  

9 0 0 Diverse inkomster 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

15 000 000 15 000 000 12 219 521,55  

Anmärkningar  

Denna artikel är avsedd att ta upp diverse inkomster. 
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ALLMÄN SAMMANFATTNING AV ANSLAG (2020 OCH 2019) OCH GENOMFÖRANDE (2018)  

III/86 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN



 

Av- 
del- 
nin- 
g 

Rubrik 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

01 EKONOMI 
OCH FINANS 557 696 489 1 501 910 489 336 080 338 1 203 618 938 2 686 217 990,64 2 671 642 140,45 

02 INRE MARK- 
NADEN, IN- 
DUSTRI, EN- 
TREPRENÖR- 
SKAP SAMT 
SMÅ OCH 
MEDEL- 
STORA FÖ- 
RETAG 3 156 878 203 2 691 248 166 2 795 347 759 2 472 904 542 2 521 501 018,86 2 354 549 702,35 

03 KONKUR- 
RENS 117 433 268 117 433 268 111 419 935 111 419 935 112 936 711,45 112 936 711,45 

04 SYSSELSÄTT- 
NING, SOCI- 
ALPOLITIK 
OCH INKLU- 
DERING 14 855 372 015 13 393 984 214 14 752 082 684 11 909 765 679 16 468 803 136,21 14 654 872 680,89  

Reserver 
(40 02 41) 2 124 650 2 124 650  

14 855 372 015 13 393 984 214 14 754 207 334 11 911 890 329 16 468 803 136,21 14 654 872 680,89 

05 JORDBRUK 
OCH LANDS- 
BYGDENS 
UTVECK- 
LING 58 792 823 913 57 119 040 648 58 407 290 788 56 640 808 555 59 344 514 224,54 57 168 128 173,46 

06 TRANSPORT 
OCH RÖR- 
LIGHET 4 810 490 920 3 047 718 754 4 808 120 781 2 509 542 057 4 117 923 176,34 2 367 568 349,05 

07 MILJÖ 539 068 087 405 874 587 524 637 568 370 305 068 505 675 994,16 363 794 957,49 

08 FORSKNING 
OCH INNO- 
VATION 7 860 104 102 7 058 395 047 7 485 465 948 6 736 960 766 7 505 341 759,76 6 776 181 749,22 

09 KOMMUNI- 
KATIONS- 
NÄT, INNE- 
HÅLL OCH 
TEKNIK 2 631 655 527 2 293 428 405 2 430 576 987 2 133 936 653 2 337 365 525,96 2 258 182 892,91 

10 DIREKT 
FORSKNING 453 384 121 446 824 944 442 386 973 429 535 154 523 844 578,58 510 500 768,12 

11 HAVSFRÅ- 
GOR OCH 
FISKE 1 079 181 277 890 001 139 1 027 770 112 660 534 435 1 221 791 789,39 927 438 266,80  

Reserver 
(40 02 41) 84 743 000 79 200 000 117 158 000 108 850 000 

1 163 924 277 969 201 139 1 144 928 112 769 384 435 1 221 791 789,39 927 438 266,80 
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Av- 
del- 
nin- 
g 

Rubrik 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

12 FINANSIELL 
STABILITET, 
FINANSI- 
ELLA TJÄNS- 
TER OCH KA- 
PITALMARK- 
NADSUNIO- 
NEN 114 138 765 115 410 442 118 629 491 120 397 491 98 015 691,95 96 265 407,69 

13 REGIONAL- 
OCH STADS- 
POLITIK 42 465 632 837 36 052 979 762 41 582 312 046 35 091 420 707 46 090 237 951,32 39 668 010 041,46 

14 BESKATT- 
NING OCH 
TULLUNION 176 422 784 170 560 784 177 189 872 176 043 872 180 823 849,17 169 685 978,64 

15 UTBILDNING 
OCH KULTUR 4 731 263 986 4 394 099 837 4 559 701 295 4 052 011 674 4 257 823 878,41 3 840 205 203,28 

16 KOMMUNI- 
KATION 220 363 957 217 720 957 216 190 642 213 072 642 215 867 123,29 213 684 194,18 

17 HÄLSA OCH 
LIVSME- 
DELSSÄKER- 
HET 667 476 268 623 495 274 616 863 058 561 494 331 622 099 102,56 585 558 574,97 

18 MIGRATION 
OCH INRIKES 
FRÅGOR 2 681 049 855 2 806 229 610 2 271 495 179 2 575 769 156 2 983 947 455,34 2 277 922 212,84 

Reserver 
(40 02 41) 25 688 306 25 688 306 520 082 000 159 985 000  

2 706 738 161 2 831 917 916 2 791 577 179 2 735 754 156 2 983 947 455,34 2 277 922 212,84 

19 UTRIKESPO- 
LITISKA IN- 
STRUMENT 908 154 997 812 836 082 869 399 248 721 583 145 884 556 064,67 780 659 501,14 

20 HANDEL 120 473 796 119 782 796 115 720 915 114 996 915 114 466 212,70 113 066 212,70 

21 INTERNATIO- 
NELLT SAM- 
ARBETE OCH 
UTVECK- 
LING 3 801 140 748 3 302 434 335 3 716 766 158 3 301 481 774 3 652 110 895,13 3 321 892 562,87 

22 GRANN- 
SKAPSPOLI- 
TIK OCH UT- 
VIDGNINGS- 
FÖRHAND- 
LINGAR 4 299 987 440 3 440 418 138 5 072 397 502 3 769 644 975 4 499 570 943,07 3 573 699 063,67 

23 HUMANI- 
TÄRT BIS- 
TÅND OCH 
CIVILSKYDD 1 340 372 257 1 362 236 188 1 764 263 810 1 704 662 100 1 630 304 494,81 1 601 392 042,40 

Reserver 
(40 02 41) 117 200 000 54 760 000  

1 340 372 257 1 362 236 188 1 881 463 810 1 759 422 100 1 630 304 494,81 1 601 392 042,40 
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Av- 
del- 
nin- 
g 

Rubrik 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

24 BEDRÄGERI- 
BEKÄMP- 
NING 85 021 600 81 331 853 82 812 100 82 945 264 80 899 797,39 73 182 291,38 

25 KOMMISSIO- 
NENS POLI- 
TISKA SAM- 
ORDNING 
OCH JURI- 
DISKA RÅD- 
GIVNING 263 915 594 264 940 594 260 051 836 260 126 836 248 535 581,36 247 690 423,96 

26 KOMMISSIO- 
NENS AD- 
MINISTRA- 
TION 1 173 146 888 1 172 995 098 1 143 259 951 1 142 431 971 1 289 575 384,72 1 289 398 824,92  

Reserver 
(40 02 41) 620 000 310 000  

1 173 146 888 1 172 995 098 1 143 879 951 1 142 741 971 1 289 575 384,72 1 289 398 824,92 

27 BUDGET 74 483 306 74 483 306 73 674 246 73 674 246 72 383 321,13 72 383 321,13 

28 REVISION 20 451 623 20 451 623 19 730 856 19 730 856 19 556 551,44 19 556 551,44 

29 STATISTIK 162 886 395 159 886 395 159 791 212 143 606 212 154 066 790,45 152 396 205,33 

30 PENSIONER 
OCH DÄR- 
MED SAM- 
MANHÄNG- 
ANDE UTGIF- 
TER 2 156 108 000 2 156 108 000 2 008 091 000 2 008 091 000 1 882 125 488,11 1 882 125 488,11 

31 SPRÅK- 
TJÄNSTER 414 371 310 414 371 310 403 346 735 403 346 735 443 544 631,80 443 544 631,80 

32 ENERGI 2 219 575 320 1 818 160 023 2 006 200 068 1 627 907 277 1 675 747 983,59 1 718 985 909,10 

33 RÄTTSLIGA 
FRÅGOR 
OCH KON- 
SUMENTFRÅ- 
GOR 276 169 404 274 922 782 264 795 838 247 037 892 261 866 732,75 268 799 443,03  

Reserver 
(40 02 41) 345 000 259 000  

276 169 404 274 922 782 265 140 838 247 296 892 261 866 732,75 268 799 443,03 

34 KLIMATPOLI- 
TIK 171 200 453 110 003 565 165 102 178 108 439 678 154 752 154,71 85 523 364,32 

40 RESERVER 537 763 000 358 500 000 527 248 000 351 500 000 0,—  0,—  

Totalt 164 046 089 811 149 395 106 721 162 073 742 759 144 377 037 181 168 858 793 985,76 152 661 423 842,55  

Varav reserver 
(40 02 41) 

110 431 306 104 888 306 757 529 650 326 288 650 
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AVDELNING XX  

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDEN  
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AVDELNING XX 

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDEN  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

XX 01 ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITI- 
KOMRÅDEN  

XX 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som 
arbetar med politikområden  

XX 01 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda vid institu- 
tionen 

XX 01 01 01 01 Löner, bidrag och andra ersättningar 5,2 2 175 712 000 2 102 718 000 2 056 935 445,29 

XX 01 01 01 02 Kostnader och ersättningar vid rekrytering, förflyttningar 
och vid tjänstens upphörande 5,2 12 073 000 11 117 000 9 773 028,87 

XX 01 01 01 03 Löneanpassningar 5,2 27 294 000 24 265 000 0,—  

Delsumma 2 215 079 000 2 138 100 000 2 066 708 474,16 

XX 01 01 02 Utgifter för kommissionens tjänstemän och tillfälligt 
anställda som arbetar vid Europeiska unionens delegationer 

XX 01 01 02 01 Löner, bidrag och andra ersättningar 5,2 129 397 000 115 468 000 111 927 501,93 

XX 01 01 02 02 Kostnader och ersättningar vid rekrytering, förflyttningar 
och vid tjänstens upphörande 5,2 8 194 000 7 642 000 7 462 837,40 

XX 01 01 02 03 Anslag för att täcka eventuella löneanpassningar 5,2 1 558 000 1 278 000 0,—  

Delsumma 139 149 000 124 388 000 119 390 339,33  

Artikel XX 01 01 – Delsumma 2 354 228 000 2 262 488 000 2 186 098 813,49  

XX 01 02 Extern personal och andra administrativa utgifter  

XX 01 02 01 Extern personal vid institutionen 

XX 01 02 01 01 Kontraktsanställd personal 5,2 76 620 000 71 297 400 80 167 231,13 

XX 01 02 01 02 Inhyrd personal och tekniskt och administrativt stöd till 
olika verksamheter 5,2 21 853 000 21 523 000 23 127 002,81 

XX 01 02 01 03 Nationella tjänstemän som anställs tillfälligt vid institu- 
tionen 5,2 39 449 000 40 048 385 31 843 910,50  

Delsumma 137 922 000 132 868 785 135 138 144,44 

XX 01 02 02 Extern personal för kommissionen vid Europeiska unionens 
delegationer 

XX 01 02 02 01 Löner till övriga anställda 5,2 9 914 000 9 710 000 8 817 023,—  

XX 01 02 02 02 Utbildning av unga experter och nationella experter 5,2 2 193 000 2 079 000 1 776 061,—  

XX 01 02 02 03 Kostnader för övriga anställda och betalning för övriga 
tjänster 5,2 386 000 390 000 357 365,—  

Delsumma 12 493 000 12 179 000 10 950 449,—  
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Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

XX 01 02 11 Andra administrativa utgifter för institutionen 

XX 01 02 11 01 Utgifter för tjänsteresor och representation 5,2 58 250 000 57 355 000 60 309 630,98 

XX 01 02 11 02 Konferenser, möten och utgifter för expertgrupper 5,2 20 993 000 22 429 000 20 481 139,39 

XX 01 02 11 03 Kommittémöten 5,2 9 500 000 10 265 000 9 386 456,34 

XX 01 02 11 04 Studier och samråd 5,2 5 260 000 5 370 000 6 150 695,61 

XX 01 02 11 05 Informations- och förvaltningssystem 5,2 36 000 000 35 258 000 53 745 618,26 

XX 01 02 11 06 Vidareutbildning och kurser i arbetsledning 5,2 11 310 000 11 500 000 13 385 875,40  

Delsumma 141 313 000 142 177 000 163 459 415,98 

XX 01 02 12 Övriga förvaltningsutgifter avseende personal från 
kommissionen vid unionens delegationer 

XX 01 02 12 01 Kostnader för tjänsteresor, konferenser och representation 5,2 5 870 000 5 620 000 5 700 000,—  

XX 01 02 12 02 Vidareutbildning för anställda vid delegationerna 5,2 485 000 485 000 369 682,70  

Delsumma 6 355 000 6 105 000 6 069 682,70  

Artikel XX 01 02 –  Delsumma 298 083 000 293 329 785 315 617 692,12  

XX 01 03 Utgifter för utrustning och tjänster kopplade till 
informations- och kommunikationsteknik, samt 
byggnader  

XX 01 03 01 Utgifter för utrustning och tjänster kopplade till 
informations- och kommunikationsteknik inom kommis- 
sionen 

XX 01 03 01 03 Informations- och kommunikationsteknik  –  Utrustning 5,2 58 912 000 67 696 000 81 182 195,77 

XX 01 03 01 04 Informations- och kommunikationsteknik  –  Tjänster 5,2 86 392 000 75 644 000 84 279 829,94  

Delsumma 145 304 000 143 340 000 165 462 025,71 

XX 01 03 02 Lokaler och övriga förvaltningsutgifter avseende personal 
från kommissionen vid unionens delegationer 

XX 01 03 02 01 Förvärv, hyra och därmed sammanhängande utgifter 5,2 27 859 000 27 915 000 25 229 257,—  

XX 01 03 02 02 Utrustning, möbler, materiel och tjänster 5,2 353 000 667 000 315 513,—  

Delsumma 28 212 000 28 582 000 25 544 770,—  

Artikel XX 01 03 – Delsumma 173 516 000 171 922 000 191 006 795,71 

KAPITEL XX 01  – TOTALT 2 825 827 000 2 727 739 785 2 692 723 301,32 
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AVDELNING XX 

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDEN 

KAPITEL XX 01  —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDEN  

XX 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som arbetar med politikområden  

XX 01 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda vid institutionen 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

XX 01 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda vid institu- 
tionen 

XX 01 01 01 01 Löner, bidrag och andra ersättningar 5,2 2 175 712 000 2 102 718 000 2 056 935 445,29 

XX 01 01 01 02 Kostnader och ersättningar vid rekrytering, förflyttningar 
och vid tjänstens upphörande 5,2 12 073 000 11 117 000 9 773 028,87 

XX 01 01 01 03 Löneanpassningar 5,2 27 294 000 24 265 000 0,—  

Punkt XX 01 01 01  –  Totalt 2 215 079 000 2 138 100 000 2 066 708 474,16  

Anmärkningar  

Med undantag för personal med anställning i tredjeland är dessa anslag avsedda att för tjänstemän och tillfälligt 
anställda i aktiv tjänst täcka kostnaderna för följande: 

—  Löner, andra ersättningar och utbetalningar med anknytning till lön. 

—  Försäkring mot olycksfall och sjukdom samt andra socialförsäkringsavgifter.  

—  Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda och utbetalningar som ska göras av institutionen för att tillfälligt 
anställda ska få eller bibehålla pensionsrättigheter i sitt ursprungsland.  

—  Diverse ersättningar och bidrag.  

—  För tjänstemän och tillfälligt anställda, arvoden för skiftarbete eller beredskap på tjänstemannens arbetsplats eller 
i bostaden.  

—  Ersättningar om en provanställd tjänsteman avskedas på grund av uppenbar olämplighet. 

—  Ersättningar om institutionen säger upp en tillfälligt anställds kontrakt.  

—  Återbetalning av utgifter för säkerhetsåtgärder i fråga om bostäder för tjänstemän som arbetar på unionens kontor 
och delegationer på unionens territorium.  

—  Schablonersättning och timersättning för övertid som utförts av tjänstemän i lönegrad AST som inte kunnat 
kompenseras genom ledighet enligt bestämmelserna.  

—  Sådana korrigeringskoefficienter som tillämpas på ersättningar till tjänstemän och tillfälligt anställda liksom 
kostnaden för sådana korrigeringskoefficienter som tillämpas på den del av ersättningen som förs över till ett 
annat land än anställningslandet. 
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—  Resekostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda (inklusive familjemedlemmar) då de tillträder eller lämnar 
en tjänst eller vid förflyttning till en annan anställningsort.  

—  Bosättningsbidrag och flyttbidrag till tjänstemän och tillfälligt anställda som är tvungna att byta bostadsort då de 
tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort och då de slutgiltigt frånträder tjänsten och bosätter sig 
på en annan ort.  

—  Flyttkostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda som är tvungna att byta bostadsort då de tillträder en tjänst 
eller förflyttas till en ny anställningsort och då de slutgiltigt frånträder tjänsten och bosätter sig på en annan ort.  

—  Tillfälliga traktamenten för tjänstemän och tillfälligt anställda som kan påvisa att de måste byta bostadsort då de 
tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort.  

—  Tillfälliga kostnader för tjänstemän som haft anställning på poster i de nya medlemsstaterna före deras anslutning 
och som stannar kvar i tjänst på plats efter anslutningen och som, som en undantagsåtgärd, får samma finansiella 
och materiella villkor som kommissionen tillämpade före anslutningen, i enlighet med bilaga X till tjänsteföre- 
skrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i unionen. 

—  Kostnader för alla anpassningar av löner under budgetåret. 

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas 
uppgå till 52 000 409 euro.  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. 

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. 

XX 01 01 02 Utgifter för kommissionens tjänstemän och tillfälligt anställda som arbetar vid Europeiska unionens delegationer 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

XX 01 01 02 Utgifter för kommissionens tjänstemän och tillfälligt anställda 
som arbetar vid Europeiska unionens delegationer 

XX 01 01 02 01 Löner, bidrag och andra ersättningar 5,2 129 397 000 115 468 000 111 927 501,93 

XX 01 01 02 02 Kostnader och ersättningar vid rekrytering, förflyttningar och vid 
tjänstens upphörande 5,2 8 194 000 7 642 000 7 462 837,40 

XX 01 01 02 03 Anslag för att täcka eventuella löneanpassningar 5,2 1 558 000 1 278 000 0,—  

Punkt XX 01 01 02 –  Totalt 139 149 000 124 388 000 119 390 339,33 
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Anmärkningar  

När det gäller punkterna 19 01 01 02, 20 01 01 02, 21 01 01 02 och 22 01 01 02, som gäller unionens delegationer i 
tredjeländer och vid internationella organisationer, är detta anslag till tjänstemän och tillfälligt anställda som finns 
upptagna i kommissionens tjänsteförteckning avsett att täcka kostnaderna för följande: 

—  Löner, andra ersättningar och utbetalningar med anknytning till lön. 

—  Försäkring mot olycksfall och sjukdom samt andra avgifter för social trygghet.  

—  Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda och utbetalningar för att de ska få eller bibehålla pensionsrät- 
tigheter i sitt ursprungsland.  

—  Diverse ersättningar och bidrag.  

—  Övertid.  

—  Det ska även täcka kostnaden för korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till tjänstemän och tillfälligt 
anställda. 

—  Kostnader för alla anpassningar av löner under budgetåret. 

—  Bosättningsbidrag och flyttbidrag till anställda som byter bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till en 
ny anställningsort och då de slutgiltigt frånträder tjänsten och bosätter sig på en annan ort. 

—  Resekostnader för anställda (inklusive deras familjer) då de tillträder eller frånträder en tjänst, eller förflyttas till 
en annan anställningsort.  

—  Flyttkostnader för anställda som byter bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort 
och då de slutgiltigt frånträder tjänsten och bosätter sig på en annan ort.  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. 

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. 
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XX 01 02 Extern personal och andra administrativa utgifter  

XX 01 02 01 Extern personal vid institutionen 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

XX 01 02 01 Extern personal vid institutionen 

XX 01 02 01 01 Kontraktsanställd personal 5,2 76 620 000 71 297 400 80 167 231,13 

XX 01 02 01 02 Inhyrd personal och tekniskt och administrativt stöd till olika 
verksamheter 5,2 21 853 000 21 523 000 23 127 002,81 

XX 01 02 01 03 Nationella tjänstemän som anställs tillfälligt vid institutionen 5,2 39 449 000 40 048 385 31 843 910,50 

Punkt XX 01 02 01 –  Totalt 137 922 000 132 868 785 135 138 144,44  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka följande kostnader inom unionens territorium:  

—  Ersättning till kontraktsanställda (enligt anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen), 
arbetsgivarens sociala avgifter för kontraktsanställda och korrigeringskoefficienter som tillämpas på lön till 
sådan personal.  

—  Ersättning till kontraktsanställda som ledsagar personer med funktionshinder.  

—  Kostnader för vikarier, särskilt kontorister, stenografer och maskinskrivare.  

—  Utgifter för personal med kontrakt om entreprenadarbeten avseende underleveranser på det tekniska och 
administrativa området samt tjänster av intellektuell karaktär, samt utgifter för byggnader och utrustning samt 
driftskostnader som avser denna personal. 

—  Kostnader i samband med utplacering av nationella tjänstemän eller andra experter, eller dessa personers 
tillfälliga tjänstgöring vid kommissionens avdelningar, samt kostnader för korta konsultationer av dessa, 
särskilt för att utarbeta lagstiftning om harmonisering inom olika områden. Utbytet sker också i syfte att göra 
det möjligt för medlemsstaterna att enhetligt tillämpa unionslagstiftningen.  

—  Kostnader för alla anpassningar av löner under budgetåret. 

Eventuella inkomster till följd av att kandidatländer och i tillämpliga fall potentiella kandidater på västra Balkan 
deltar i unionsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs 
till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. 

De inkomster som härrör från Eftastaternas bidrag till unionens allmänna kostnader enligt artikel 82 i EES-avtalet 
ska ge upphov till ytterligare anslag under berörda budgetrubriker i enlighet med budgetförordningen. Dessa 
inkomster beräknas uppgå till 177 012 euro. 
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Eventuella inkomster från Schweiziska edsförbundets deltagande i unionsprogram som förs upp under punkt 6 0 3 3 
i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i 
budgetförordningen. 

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas 
uppgå till 9 517 500 euro.  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. 

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. 

Regler om utnämning och löner samt andra ekonomiska villkor som kommissionen har antagit. 

Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling 
(EGT L 303, 2.12.2000, s. 16). 

Riktlinjer för rekrytering av personer med funktionshinder som antogs genom ett beslut av Europaparlamentets 
presidium den 22 juni 2005. 

XX 01 02 02 Extern personal för kommissionen vid Europeiska unionens delegationer 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

XX 01 02 02 Extern personal för kommissionen vid Europeiska unionens 
delegationer 

XX 01 02 02 01 Löner till övriga anställda 5,2 9 914 000 9 710 000 8 817 023,—  

XX 01 02 02 02 Utbildning av unga experter och nationella experter 5,2 2 193 000 2 079 000 1 776 061,—  

XX 01 02 02 03 Kostnader för övriga anställda och betalning för övriga tjänster 5,2 386 000 390 000 357 365,—  

Punkt XX 01 02 02  – Totalt 12 493 000 12 179 000 10 950 449,—  

Anmärkningar  

När det gäller punkterna 19 01 02 02, 20 01 02 02, 21 01 02 02 och 22 01 02 02, gällande extern personal vid 
unionens delegationer i tredjeländer och vid internationella organisationer, är detta anslag avsett att täcka 
kostnaderna för 

—  lön till lokalanställda och/eller kontraktsanställda samt de avgifter och socialförsäkringar som ankommer på 
arbetsgivaren, 
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—  arbetsgivaravgifter för ytterligare socialförsäkringar för lokalanställda, 

—  kostnader för vikarier och uppdragstagare. 

När det gäller unga experter och nationella experter under utbildning vid delegationerna täcker dessa anslag 

—  finansiering eller samfinansiering av kostnader för stationering av unga experter (med högskoleutbildning) vid 
unionens delegationer,  

—  kostnader för seminarier som anordnas för unga diplomater från medlemsstater och tredjeland,  

—  kostnader för att tillfälligt placera tjänstemän från medlemsstaterna vid unionens delegationer. 

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. 

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. 

XX 01 02 11 Andra administrativa utgifter för institutionen 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

XX 01 02 11 Andra administrativa utgifter för institutionen 

XX 01 02 11 01 Utgifter för tjänsteresor och representation 5,2 58 250 000 57 355 000 60 309 630,98 

XX 01 02 11 02 Konferenser, möten och utgifter för expertgrupper 5,2 20 993 000 22 429 000 20 481 139,39 

XX 01 02 11 03 Kommittémöten 5,2 9 500 000 10 265 000 9 386 456,34 

XX 01 02 11 04 Studier och samråd 5,2 5 260 000 5 370 000 6 150 695,61 

XX 01 02 11 05 Informations- och förvaltningssystem 5,2 36 000 000 35 258 000 53 745 618,26 

XX 01 02 11 06 Vidareutbildning och kurser i arbetsledning 5,2 11 310 000 11 500 000 13 385 875,40 

Punkt XX 01 02 11 –  Totalt 141 313 000 142 177 000 163 459 415,98  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka följande decentraliserade driftsutgifter: 
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Tjänsteresor:  

—  Resekostnader inklusive extra kostnader i samband med bokningar och upprättande av resehandlingar, trakta- 
menten och ytterligare eller extraordinära utgifter i samband med sådana tjänsteresor som kommissionens 
anställda gör som täcks av tjänsteföreskrifterna och som nationella eller internationella experter eller tjänstemän 
som är knutna till kommissionens avdelningar gör (ersättning har avsatts för kostnader för resor som utförs för 
andra institutioner eller organ inom unionen liksom för tredje part). Där så är möjligt ska kommissionen utnyttja 
flygbolag som omfattas av kollektivavtal och som följer relevanta ILO-konventioner. 

Representationskostnader:  

—  Personer som officiellt företräder kommissionen får ersättning för de belopp de lagt ut (sådan ersättning utgår 
inte vid representationsuppdrag gentemot andra anställda vid kommissionen eller någon annan av unionens 
institutioner). 

Expertmöten: 

—  Ersättning för kostnaderna för verksamheten i de expertgrupper som inrättats eller sammankallats av kommis- 
sionen. Kostnader för resor, uppehälle och tillfälliga utgifter för experter som deltar i studie- och arbetsgrupper, 
och kostnader för att ordna sådana möten då tillgängliga tjänster, byggnader och lokaler inte är tillräckliga i 
institutionernas lokaler eller kontoren utanför gemenskapen (ersättning till experter ska fastställas på grundval av 
kommissionens beslut). 

Konferenser: 

—  Utgifter för konferenser, kongresser och möten som kommissionen organiserar för att stödja genomförandet av 
olika politiska åtgärder, och utgifter för att driva nätverk för organisationer och organ som utövar finansiell 
kontroll, inbegripet ett årligt möte mellan dessa organisationer och ledamöterna av Europaparlamentets budget- 
kontrollutskott, i enlighet med punkt 88 i Europaparlamentets resolution av den 27 april 2006 med de 
iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna 
budget för budgetåret 2004, Avsnitt III –  kommissionen (EUT L 340, 6.12.2006, s. 5). 

—  Utgifter i samband med konferenser, seminarier, möten, utbildningar och praktikkurser för de av medlems- 
staternas tjänstemän som handlägger eller kontrollerar sådana transaktioner som finansieras med unionsmedel 
eller transaktioner i samband med inkasserande av de inkomster som utgör unionens egna medel eller som ska 
vara med i unionens statistiksystem, och det ska också täcka motsvarande utgifter för tjänstemän i Central- och 
Östeuropa som handlägger eller kontrollerar transaktioner inom ramen för unionsprogrammen.  

—  Utbildning av tjänstemän från tredjeland som utför förvaltnings- eller kontrolluppgifter som har direkt betydelse 
för att skydda unionens ekonomiska intressen. 

—  Kostnader för kommissionens deltagande i konferenser, kongresser och möten. 
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—  Deltagaravgifter vid konferenser, med undantag av avgifter för utbildning.  

— Medlemsavgifter till fackliga och vetenskapliga sammanslutningar.  

—  Kostnader för förfriskningar och eventuellt en lätt måltid vid interna möten. 

Kommittémöten:  

—  Kostnader för resor, uppehälle och tillfälliga utgifter för experter som deltar i studie- och arbetsgrupper som 
inrättats genom fördraget och genom Europaparlamentets och rådets förordningar eller rådets förordningar, och 
kostnader för att ordna sådana möten då befintlig infrastruktur (vid institutionernas huvudkontor eller externa 
kontor) inte är tillräckliga (ersättning till experter ska fastställas på grundval av kommissionens beslut). 

Studier och samråd:  

—  Särskilda undersökningar och samråd som sker enligt avtal med högt kvalificerade experter (fysiska eller 
juridiska personer) om kommissionen inte har möjlighet att använda sig av den tillgängliga personalen för att 
utföra arbetet.  

—  Undersökningar som redan har utförts eller prenumerationer från särskilda forskningsinstitutioner. 

Informations- och förvaltningssystem:  

—  Avtalsenlig utveckling och underhåll av informations- och förvaltningssystem.  

—  Sammanställning och uppdatering av fullständiga informations- och förvaltningssystem (färdiga att tas i bruk) 
för administrativ verksamhet (personal, budget, finansiering, redovisning osv.).  

—  Studier, dokumentation och utbildning vad avser dessa system samt arbetsledning.  

—  Förvärvande av kunskap och expertis inom hela dataområdet: kvalitet, säkerhet, teknologi, utvecklingsmetoder, 
förvaltning m.m. 

—  Tekniskt stöd för dessa system och de tekniska åtgärder som krävs för att säkerställa en effektiv verksamhet. 

Vidareutbildning och kurser i arbetsledning: 

—  Allmän utbildning avsedd att höja personalens kompetens och kommissionens prestation och effektivitet: 
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—  Anlitande av experter för kartläggning av behov samt för utformning, genomförande, ledning, utvärdering 
och uppföljning av utbildningen. 

—  Anlitande av konsulter inom diverse områden, särskilt avseende organisation, ledning, strategi, kvalitet och 
personalförvaltning.  

—  Utgifter för utformning, genomförande och utvärdering av utbildning som anordnas av kommissionens 
avdelningar i form av kurser, seminarier eller konferenser (lärare/konferensledare och kostnader för deras 
resa och uppehälle samt för pedagogiska hjälpmedel).  

—  Kursavgifter för extern utbildning och medlemsavgifter för relevanta yrkesorganisationer.  

—  Utgifter för det praktiska anordnandet av kurser, för lokaler, transporter, måltider och uppehälle för 
deltagarna när övernattning krävs.  

—  Utgifter för utbildning rörande offentliggöranden och information, berörda webbplatser samt för inköp av 
pedagogiskt material, prenumerationer och intyg för distansutbildning, böcker, press och multimediepro- 
dukter.  

—  Finansiering av undervisningsmateriel. 

Eventuella inkomster till följd av att kandidatländer och i tillämpliga fall potentiella kandidater på västra Balkan 
deltar i unionsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs 
till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. 

De inkomster som härrör från Eftastaternas bidrag till unionens allmänna kostnader enligt artikel 82 i EES-avtalet 
ska ge upphov till ytterligare anslag under berörda budgetrubriker i enlighet med budgetförordningen. Dessa 
inkomster beräknas uppgå till 672 000 euro. 

Eventuella inkomster från Schweiziska edsförbundets deltagande i unionsprogram som förs upp under punkt 6 0 3 3 
i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i 
budgetförordningen. 

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas 
uppgå till 13 395 970 euro.  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. 

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. 
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XX 01 02 12 Övriga förvaltningsutgifter avseende personal från kommissionen vid unionens delegationer 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

XX 01 02 12 Övriga förvaltningsutgifter avseende personal från kommissionen 
vid unionens delegationer 

XX 01 02 12 01 Kostnader för tjänsteresor, konferenser och representation 5,2 5 870 000 5 620 000 5 700 000,—  

XX 01 02 12 02 Vidareutbildning för anställda vid delegationerna 5,2 485 000 485 000 369 682,70 

Punkt XX 01 02 12 –  Totalt 6 355 000 6 105 000 6 069 682,70  

Anmärkningar  

När det gäller punkterna 19 01 02 12, 20 01 02 12, 21 01 02 12 och 22 01 02 12 avseende personal från 
kommissionen vid unionens delegationer i tredjeländer och vid internationella organisationer är detta anslag avsett 
att täcka  

—  diverse kostnader och ersättningar för övriga anställda, däribland rättslig rådgivning,  

—  utgifter i samband med rekrytering av tjänstemän, kontraktsanställda och lokalanställda, inklusive publicerings- 
kostnader, kostnader för resor och uppehälle samt olycksfallsförsäkringar för sökande som kallas till prov och 
intervjuer, kostnader i samband med ordnandet av samlade anställningsprov och läkarundersökning före 
anställning, 

—  utgifter för årliga läkarundersökningar av tjänstemän, kontraktsanställda och lokalanställda, inklusive sådana 
analyser och prover som utgör en del av sådana undersökningar, kulturell verksamhet och initiativ för att främja 
sociala kontakter,  

—  utgifter för läkarvård av lokalanställda med anställningsavtal som följer lokal lagstiftning samt kostnader för 
förtroendeläkare och förtroendetandläkare samt utgifter i samband med hiv/aids-policyn för arbetsplatsen, 

—  utgifter för fasta tillägg som beviljas tjänstemän som till följd av sina arbetsuppgifter regelbundet har 
representationskostnader, och återbetalning av kostnader som de därtill befogade tjänstemännen har då de på 
tjänstens vägnar och inom ramen för sina arbetsuppgifter företräder kommissionen/unionen (när det gäller de 
delegationer som är belägna på unionens territorium täcks en del av kostnaderna för uppehället av det fasta 
tillägget),  

—  utgifter för resekostnader, traktamenten och ytterligare eller extraordinära utgifter i samband med sådana 
tjänsteresor som tjänstemän och övriga anställda gör,  

—  utgifter för resekostnader och traktamenten i samband med evakuering av medicinska skäl, 

—  utgifter till följd av krissituationer, inbegripet kostnader för resor, logi och traktamenten,  

—  utgifter för allmän och språkinriktad utbildning avsedda att höja personalens kompetens och institutionens 
effektivitet: 
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KAPITEL XX 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDEN  (forts.)  

XX 01 02 (forts.)  

XX 01 02 12 (forts.)  

—  anlitande av experter för kartläggning av behov samt för utformning, genomförande, ledning, utvärdering 
och uppföljning av utbildningen, 

—  anlitande av konsulter inom diverse områden, särskilt i fråga om organisationsmetoder, ledning, strategi, 
kvalitetssäkring och personalförvaltning,  

—  utgifter för utformning, genomförande och utvärdering av utbildning som anordnas av kommissionens eller 
europeiska utrikestjänsters avdelningar i form av kurser, seminarier eller konferenser (lärare/konferensledare 
och kostnader för deras resa och uppehälle samt för pedagogiskt material),  

—  utgifter som hänför sig till den praktiska och logistiska sidan av genomförandet av kurser, bl.a. kostnader för 
lokaler, transporter, hyra av undervisningsutrustning, kostnader för anordnande av lokala och regionala 
seminarier samt diverse kostnader för förfriskningar och mat, 

—  kostnader för deltagande i konferenser och symposier samt medlemskap i yrkesorganisationer och veten- 
skapliga sammanslutningar,  

—  utgifter för utbildning rörande offentliggöranden och information, berörda webbplatser samt för inköp av 
pedagogiskt material, prenumerationer och intyg för distansutbildning, böcker, press- och multimediepro- 
dukter.  

Rättslig grund 

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. 

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.  

XX 01 03 Utgifter för utrustning och tjänster kopplade till informations- och kommunikationsteknik, samt byggnader  

XX 01 03 01 Utgifter för utrustning och tjänster kopplade till informations- och kommunikationsteknik inom kommissionen 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

XX 01 03 01 Utgifter för utrustning och tjänster kopplade till informations- och 
kommunikationsteknik inom kommissionen 

XX 01 03 01 03 Informations- och kommunikationsteknik  –  Utrustning 5,2 58 912 000 67 696 000 81 182 195,77 

XX 01 03 01 04 Informations- och kommunikationsteknik  –  Tjänster 5,2 86 392 000 75 644 000 84 279 829,94 

Punkt XX 01 03 01 –  Totalt 145 304 000 143 340 000 165 462 025,71 
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KAPITEL XX 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDEN  (forts.)  

XX 01 03  (forts.)  

XX 01 03 01  (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka följande kostnader inom unionens territorium:  

—  Telekommunikationsutrustning inom kommissionens byggnader. Utgifterna kan avse inköp, hyra, installation 
och underhåll av telefonväxlar, ljudanläggningar, videokonferensutrustning samt intern- och mobiltelefonsystem.  

—  Datanät (utrustning och underhåll) samt tjänster i anknytning till dessa (förvaltning, support, dokumentation, 
installation och nedkoppling). 

—  Inköp, hyra eller leasing av datorer, terminaler, mikrodatorer, kringutrustning, utrustning för dataöverföring samt 
den mjukvara som behövs.  

—  Inköp, hyra eller leasing av utrustning för framtagning av information i tryckt form, inklusive utgifter för toner, 
för exempelvis skrivare, telefaxapparater, kopieringsapparater och skannrar.  

—  Inköp, hyra eller leasing av elektronisk kontorsutrustning.  

—  Installation, konfiguration, underhåll, studier, dokumentation och tillbehör till denna utrustning.  

—  Kostnader för abonnemang och tillgång till elektroniska informationstjänster och externa databaser och 
utnyttjande av elektroniska medier; utbildning och stödfunktioner som krävs för att få tillgång till denna 
information. 

—  Prenumerationsavgifter och kostnader för kabel- eller radiokommunikation (fast och mobil telefoni, television, 
telekonferenser och videokonferenser), utgifter för dataöverföringsnät, kostnader för telefon- och dataförbin- 
delser mellan byggnader och linjer för internationell överföring mellan unionens kontor.  

—  Tekniskt stöd, logistik, utbildning och andra allmänna verksamheter när det gäller datautrustningen, dataut- 
bildning, abonnemang på teknisk dokumentation (papper eller elektroniskt) etc., extern personal, servicekontor, 
medlemskap i internationella organisationer etc., undersökningar beträffande säkerhet och kvalitet inom dataut- 
rustning och programvara.  

—  Utgifter rörande datacentralen: 

—  Inköp, hyra eller leasing av datorer, kringutrustning och programvara till datacentralen samt kostnader för 
backupsystem.  

—  Underhåll, stödfunktioner, studier, dokumentation, utbildning och tillbehör vad avser denna utrustning och 
extern personal med driftsansvar. 
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KAPITEL XX 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDEN  (forts.)  

XX 01 03 (forts.)  

XX 01 03 01 (forts.)  

—  Utveckling och underhåll, enligt avtal, av den programvara som behövs för driften av datacentralen. 

Det ska noteras att motsvarande utgifter avsatta för forskning täcks av anslag uppförda under artikel 01 05 i de 
berörda avdelningarna. 

Anslaget ska täcka utgifter som uppstår inom unionens territorium, undantaget kommissionens representationer 
inom unionen, för vilka utgifterna tas upp i punkt 16 01 03 03. 

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas 
uppgå till 10 785 000 euro.  

Rättslig grund  

Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet 
och hälsa i arbetet (EGT L 183, 29.6.1989, s. 1). 

Rådets direktiv 90/270/EEG av den 29 maj 1990 om minimikrav för säkerhet och hälsa i arbete vid bildskärm (femte 
särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 156, 21.6.1990, s. 14). 

XX 01 03 02 Lokaler och övriga förvaltningsutgifter avseende personal från kommissionen vid unionens delegationer 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

XX 01 03 02 Lokaler och övriga förvaltningsutgifter avseende personal från 
kommissionen vid unionens delegationer 

XX 01 03 02 01 Förvärv, hyra och därmed sammanhängande utgifter 5,2 27 859 000 27 915 000 25 229 257,—  

XX 01 03 02 02 Utrustning, möbler, materiel och tjänster 5,2 353 000 667 000 315 513,—  

Punkt XX 01 03 02  – Totalt 28 212 000 28 582 000 25 544 770,—  

Anmärkningar  

När det gäller punkterna 19 01 03 02, 20 01 03 02, 21 01 03 02 och 22 01 03 02, som gäller personal från 
kommissionen vid unionens delegationer i tredjeländer och vid internationella organisationer, är detta anslag avsett 
att täcka kostnaderna för 
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KAPITEL XX 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDEN  (forts.)  

XX 01 03  (forts.)  

XX 01 03 02  (forts.)  

—  tillfälligt bostadsbidrag och traktamente, 

—  alla byggnader eller delar av byggnader som utnyttjas av tjänstemän som innehar en tjänst utanför unionen, hyror 
(inbegripet för tillfälliga bostäder) och skatter, försäkringspremier, inredning och större reparationer och löpande 
utgifter som avser personers och varors säkerhet, 

—  byggnader eller delar av byggnader som utnyttjas av tjänstemän: återbetalning av utgifter vad avser bostadens 
säkerhet, 

—  inköp, underhåll och reparationer av utrustning som generatorer och luftkonditionering för tjänstebostäder, 

—  samtliga kostnader för möbler och utrustning till tjänstebostäder, 

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. 

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. 
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AVDELNING 01  

EKONOMI OCH FINANS  

5.7.2019 SV III/107Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN



 

AVDELNING 01 

EKONOMI OCH FINANS 

Allmän sammanfattning av anslag (2020 och 2019) och genomförande (2018)  

Avdelning 
Kapitel 

Rubrik 
Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

01 01 ADMINISTRATIVA 
UTGIFTER FÖR POLITI- 
KOMRÅDET EKONOMI 
OCH FINANS 86 368 732 86 368 732 84 398 938 84 398 938 83 592 299,39 83 592 299,39 

01 02 EKONOMISKA OCH 
MONETÄRA UNIONEN 13 100 000 11 850 000 12 802 400 12 620 000 32 229 342,74 32 095 068,54 

01 03 INTERNATIONELLA 
EKONOMISKA OCH 
FINANSIELLA FRÅGOR 285 375 757 285 375 757 52 000 000 52 000 000 473 105 342,— 467 902 855,42 

01 04 FINANSIELLA TRANS- 
AKTIONER OCH 
INSTRUMENT 172 852 000 1 118 316 000 186 879 000 1 054 600 000 2 097 291 006,51 2 088 051 917,10  

Avdelning 01 –  Totalt 557 696 489 1 501 910 489 336 080 338 1 203 618 938 2 686 217 990,64 2 671 642 140,45  
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AVDELNING 01 

EKONOMI OCH FINANS 

KAPITEL 01 01  —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET EKONOMI OCH FINANS  

Artiklarna 1, 2, 3 och 5 redovisas i närmare detalj i kapitel XX 01 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 2018–2020 

01 01 ADMINISTRATIVA UTGIFTER 
FÖR POLITIKOMRÅDET 
EKONOMI OCH FINANS  

01 01 01 Utgifter för tjänstemän och till- 
fälligt anställda som arbetar med 
politikområdet Ekonomi och 
finans  5,2 72 126 934 70 205 554 67 898 642,16 94,14  

01 01 02 Extern personal och övriga 
administrativa utgifter till stöd 
för politikområdet Ekonomi och 
finans  

01 01 02 01 Extern personal 5,2 3 474 883 3 353 018 4 045 633,96 116,43 

01 01 02 11 Andra administrativa utgifter 5,2 5 535 557 5 633 727 5 722 011,56 103,37  

Artikel 01 01 02 – Delsumma 9 010 440 8 986 745 9 767 645,52 108,40  

01 01 03 Utgifter avseende utrustning och 
tjänster för informations- och 
kommunikationsteknik och 
särskilda utgifter inom politi- 
kområdet Ekonomi och finans  

01 01 03 01 Utgifter avseende utrustning och 
tjänster för informations- och 
kommunikationsteknik och 
särskilda utgifter 5,2 4 731 358 4 706 639 5 436 012,15 114,89 

01 01 03 04 Utgifter avseende särskilda behov 
för elektronik, telekommunikation 
och information 5,2 500 000 500 000 489 999,56 98,00  

Artikel 01 01 03 – Delsumma 5 231 358 5 206 639 5 926 011,71 113,28  

Kapitel 01 01 –  Totalt 86 368 732 84 398 938 83 592 299,39 96,79  

01 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som arbetar med politikområdet Ekonomi och finans  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

72 126 934 70 205 554 67 898 642,16 
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KAPITEL 01 01  —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET EKONOMI OCH FINANS  (forts.)  

01 01 02 Extern personal och övriga administrativa utgifter till stöd för politikområdet Ekonomi och finans  

01 01 02 01 Extern personal  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

3 474 883 3 353 018 4 045 633,96 

01 01 02 11 Andra administrativa utgifter  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

5 535 557 5 633 727 5 722 011,56  

01 01 03 Utgifter avseende utrustning och tjänster för informations- och kommunikationsteknik och särskilda utgifter 
inom politikområdet Ekonomi och finans  

01 01 03 01 Utgifter avseende utrustning och tjänster för informations- och kommunikationsteknik och särskilda utgifter  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

4 731 358 4 706 639 5 436 012,15 

01 01 03 04 Utgifter avseende särskilda behov för elektronik, telekommunikation och information  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

500 000 500 000 489 999,56  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka följande kostnader inom unionens territorium:  

—  Utgifter för att förse byggnader med telekommunikationer, särskilt inköp, hyra, installation och underhåll av 
kablar och telefonstationer, telefonväxlar, system för ljudöverföring och videokonferenser, intern och mobil 
telefoni, utgifter för datanät (utrustning och underhåll) samt dithörande tjänster (skötsel, tekniskt stöd, doku- 
mentation, installation och flyttning). 
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KAPITEL 01 01  —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET EKONOMI OCH FINANS (forts.)  

01 01 03  (forts.)  

01 01 03 04 (forts.)  

—  Inköp, hyra eller leasing, installation och underhåll av elektronisk kontorsutrustning, datorer, terminaler, små 
datorer, kringutrustning, utrustning för dataöverföring samt den mjukvara som behövs. 

—  Kostnader för abonnemang och tillgång till databaser för elektronisk information, externa databaser och 
utnyttjande av elektronisk information (cd-rom m.m.).  

—  De kostnader för utbildning och stödfunktioner som krävs för att ta till vara denna information.  

—  Prenumerationsavgifter, kostnader för kabel- eller radiokommunikation (fast och mobil telefoni, telex, telegrafi, 
television, telekonferenser och videokonferenser) och utgifter för nätverk för dataöverföring, telematiktjänster 
m.m. samt inköp av kataloger.  

— Kostnader för anslutning till telekommunikationsnätverk, t.ex. Swift (mellan banker) och CoreNet (säkrat 
nätverk som upprättats av ECB), och relaterad infrastruktur och tjänster.  

—  Installation, konfiguration, underhåll, studier, utvärdering, dokumentation och tillbehör i samband med denna 
utrustning.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 01 02  —  EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

01 02 EKONOMISKA OCH 
MONETÄRA 
UNIONEN  

01 02 01 Samordning och tillsyn 
av och kommunikation 
om den ekonomiska och 
monetära unionen samt 
euron  1,1 12 000 000 11 000 000 11 730 000 11 500 000 12 305 166,71 11 893 135,95 108,12  

01 02 02 Europeiska unionens 
garanti för unionslån 
som har upptagits för 
att stödja betalnings- 
balanser  1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 

01 02 03 Europeiska unionens 
garanti för unionslån 
som tagits för att betala 
finansiellt stöd under 
den europeiska finan- 
siella stabiliseringsmek- 
anismen  1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 

01 02 04 Skydda eurosedlar och 
euromynt mot penning- 
förfalskning och 
liknande bedrägerier  1,1 1 100 000 850 000 1 072 400 980 000 993 388,74 800 562,10 94,18  

01 02 05 Övervakning av de 
offentliga finanserna 
överförs till Europeiska 
stabilitetsmekanismen  1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 18 930 000,— 18 930 000,— 

01 02 77 Pilotprojekt och 
förberedande åtgärder  

01 02 77 01 Förberedande åtgärd – 
Kapacitetsuppbyggnad 
och institution- 
suppbyggnad till stöd 
för genomförandet av 
ekonomiska reformer 1,2 p.m. p.m. p.m. 140 000 787,29 471 370,49  

Artikel 01 02 77  –  
Delsumma 

p.m. p.m. p.m. 140 000 787,29 471 370,49  

Kapitel 01 02 – Totalt 13 100 000 11 850 000 12 802 400 12 620 000 32 229 342,74 32 095 068,54 270,84  
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KAPITEL 01 02  —  EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN  (forts.)  

01 02 01 Samordning och tillsyn av och kommunikation om den ekonomiska och monetära unionen samt euron  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

12 000 000 11 000 000 11 730 000 11 500 000 12 305 166,71 11 893 135,95  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för att genomföra det gemensamma harmoniserade EU-programmet för 
konjunktur- och konsumentundersökningar i medlemsstaterna och kandidatländerna. Programmet inleddes genom 
ett beslut av kommissionen i november 1961 och har ändrats genom därpå följande beslut av rådet och kommis- 
sionen. Senast godkändes programmet genom kommissionens beslut C(97) 2241 av den 15 juli 1997 och lades fram 
i kommissionens meddelande KOM(2006) 379 slutlig av den 12 juli 2006 (EUT C 245, 12.10.2006, s. 5). 

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för undersökningar, workshoppar, konferenser, analyser, utvärderingar, 
publikationer, tekniskt stöd, inköp och underhåll av databaser, programvara, utrustning samt medfinansiering av och 
stöd till åtgärder rörande följande: 

—  Finanspolitiken, inbegripet övervakning av offentliga finanser.  

—  Bedömningen av införlivande och tillämpning av unionens ram för finanspolitisk styrning till stöd för den 
ekonomiska och monetära unionens funktion (EMU).  

—  Ekonomisk övervakning, makro- och mikrobaserad analys av åtgärdskombinationer samt samordning av 
ekonomisk politik.  

—  Externa aspekter av EMU.  

—  Den makroekonomiska utvecklingen i euroområdet.  

—  Övervakning av strukturella reformer och förbättring av marknadernas funktion inom EMU och unionen. 

—  Samverkan med de finansiella instituten samt analys och utveckling av finansmarknader samt upp- och utlån- 
ingstransaktioner som involverar medlemsstaterna.  

—  Systemet för ekonomiskt stöd till medlemsstaternas betalningsbalanser och europeiska finansiella stabiliserings- 
mekanismen. 

—  Samarbete med ekonomiska aktörer och beslutsfattare inom de ovannämnda områdena. 

—  Fördjupning och utvidgning av EMU.  

—  Köp av utrustning, programvaruutveckling, underhåll och utbildning med avseende på skydd mot förfalskning 
av euron. 
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KAPITEL 01 02  —  EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN  (forts.)  

01 02 01  (forts.)  

Detta anslag är även avsett att täcka finansieringen av prioriterade informationskampanjer om unionens politik i 
fråga om samtliga aspekter av EMU:s regelverk och funktionssätt, samt om fördelarna med närmare samordning av 
politiken och fortsatta strukturreformer för att möta informationsbehoven hos berörda parter och allmänheten när det 
gäller olika aspekter av EMU. 

Åtgärderna ska utformas som ett effektivt medel för kommunikation och dialog mellan unionens medborgare och 
unionsinstitutionerna. Hänsyn tas till nationella och regionala särdrag och åtgärden genomförs vid behov i samarbete 
med medlemsstaternas myndigheter. Tonvikt kommer också att läggas vid att förbereda medborgarna för införandet 
av euron i medlemsstater som planerar att införa euron. 

Detta omfattar följande: 

—  Utveckling av kommunikationsaktiviteter på central nivå (broschyrer, flygblad, nyhetsbrev, utformning och 
underhåll av webbplatser, sociala medier, utställningar, montrar, konferenser, seminarier, audiovisuella 
produkter, opinionsundersökningar, andra undersökningar och studier, pr-material, myntformgivningstävlingar, 
program för partnersamverkan, utbildning osv.), och liknande verksamhet på nationell och regional nivå som 
genomförs i samarbete med kommissionens representationskontor.  

—  Partnerskapsavtal med medlemsstater som önskar informera om euron eller om EMU.  

—  Samarbete och nätverk med medlemsstaterna inom ramen för lämpliga forum. 

—  Kommunikationsinitiativ i tredjeländer, särskilt för att peka på eurons internationella roll och värdet av 
ekonomisk integration. 

När kommissionen genomför denna artikel bör den ta vederbörlig hänsyn till resultaten av mötena i den inter- 
institutionella gruppen för information (IGI). 

Kommissionens kommunikationsstrategi genomförs i nära samarbete med medlemsstaterna och Europaparlamentet. 

Kommissionen antar en strategi och årlig arbetsplan på grundval av de riktlinjer som anges i kommissionens 
meddelande av den 11 augusti 2004 (KOM(2004) 552 slutlig) och den rapporterar regelbundet till behörigt utskott i 
Europaparlamentet om genomförandet av programmet och om planeringen för det kommande året. 

Anslaget är även avsett att täcka eller tillfälligt förfinansiera unionens utgifter i samband med överenskommelser om 
och genomförande av in- och utlåning som rör makroekonomiskt stöd, Euratom, betalningsbalanslån och den 
europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen. 

Inkomster som förs upp under artikel 5 5 1 i inkomstberäkningen kan medföra avsättning av ytterligare anslag enligt 
bestämmelserna i artikel 21.3 a i budgetförordningen. 

Motsvarande belopp beräknas uppgå till 1 660 000 euro. 
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KAPITEL 01 02  —  EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN  (forts.)  

01 02 01 (forts.) 

Rättslig grund 

Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet i enlighet med artikel 58.2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

Rådets förordning (EG) nr 332/2002 av den 18 februari 2002 om upprättandet av ett system för medelfristigt 
ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans (EGT L 53, 23.2.2002, s. 1). 

Rådets beslut 2003/861/EG av den 8 december 2003 om analys av och samarbete om falska euromynt (EUT L 325, 
12.12.2003, s. 44). 

Rådets förordning (EU) nr 407/2010 av den 11 maj 2010 om inrättandet av en europeisk finansiell stabiliserings- 
mekanism (EUT L 118, 12.5.2010, s. 1).  

Referensrättsakter  

Kommissionens beslut C (1997) 2241 av den 15 juli 1997 om godkännande av det gemensamma harmoniserade EU- 
programmet för konjunkturundersökningar, i kombination med kommissionens meddelanden COM (2000) 770 av 
den 29 november 2000, COM (2006) 379 av den 12 juli 2006, SEC (2012) 227 av den 4 april 2012 och C (2016) 
6634 av den 20 oktober 2016, som syftar till att uppdatera det ursprungliga beslutet bland annat med avseende på 
dess geografiska räckvidd. 

Kommissionens beslut 2005/37/EG av den 29 oktober 2004 om inrättande av Europeiskt tekniskt och vetenskapligt 
centrum (CTSE) och om samordning av tekniska åtgärder för skydd av euromynt mot förfalskning (EUT L 19, 
21.1.2005, s. 73). 

Kommissionens beslut C(2015) 6968 final av den 19 oktober 2015 om inrättande av en expertgrupp för falska mynt 
med tanke på kommissionens politik samt förordningar angående skydd av euromynt mot förfalskning (EUT C 347, 
20.10.2015, s. 4). 

01 02 02 Europeiska unionens garanti för unionslån som har upptagits för att stödja betalningsbalanser  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Europeiska unionens garanti avser lån som har upptagits på kapitalmarknaderna eller från finansinstitut. Den 
samlade utlåningen till medlemsstaterna är begränsad till 50 000 000 000 EUR. 

Under denna artikel ska unionens garanti för lånens återbetalning tas upp. Det ska ge kommissionen möjlighet att 
betala ränta och amortering på lån i stället för gäldenärer som inte fullgör sina skyldigheter. 
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KAPITEL 01 02  —  EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN  (forts.)  

01 02 02  (forts.)  

För att fullgöra sina förpliktelser får kommissionen provisoriskt utnyttja egna likvida medel för lånebetalningar. I så 
fall tillämpas artikel 14 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 av den 26 maj 2014 om metoder och 
förfaranden för tillhandahållande av traditionella, momsbaserade medel och BNI-baserade egna medel samt åtgärder 
för att möta likviditetsbehov (EUT L 168, 7.6.2014, s. 39). 

I en särskild bilaga till denna del av utgiftsberäkningen i detta avsnitt finns en sammanfattning av in- och 
utlåningstransaktioner som är garanterade genom den allmänna budgeten, inbegripet skuldförvaltning, med 
avseende på kapital och ränta.  

Rättslig grund 

Rådets förordning (EG) nr 332/2002 av den 18 februari 2002 om upprättandet av ett system för medelfristigt 
ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans (EGT L 53, 23.2.2002, s. 1). 

Rådets beslut 2009/102/EG av den 4 november 2008 om medelfristigt ekonomiskt gemenskapsstöd till Ungern 
(EUT L 37, 6.2.2009, s. 5). 

Rådets beslut 2009/290/EG av den 20 januari 2009 om medelfristigt ekonomiskt gemenskapsstöd till Lettland 
(EUT L 79, 25.3.2009, s. 39). 

Rådets beslut 2009/459/EG av den 6 maj 2009 om medelfristigt ekonomiskt gemenskapsstöd till Rumänien (EUT 
L 150, 13.6.2009, s. 8). 

Rådets beslut 2011/288/EU av den 12 maj 2011 om medelfristigt ekonomiskt gemenskapsstöd till Rumänien 
(EUT L 132, 19.5.2011, s. 15).  

01 02 03 Europeiska unionens garanti för unionslån som tagits för att betala finansiellt stöd under den europeiska 
finansiella stabiliseringsmekanismen  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Enligt artikel 122.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt kan ekonomiskt bistånd från unionen beviljas 
en medlemsstat som har svårigheter eller allvarligt hotas av stora svårigheter till följd av osedvanliga händelser 
utanför dess kontroll. 

Unionens garanti avser lån som har upptagits på kapitalmarknaderna eller från finansinstitut. 

I enlighet med artikel 2.2 i förordning (EU) nr 407/2010 ska det utestående beloppet av lån eller kreditlinjer som 
beviljas medlemsstater enligt denna stabiliseringsmekanism begränsas till den tillgängliga marginalen under taket för 
egna medel för betalningsbemyndiganden. 

Under denna artikel ska unionens garanti för lånens återbetalning tas upp. Den ska ge kommissionen möjlighet att 
betala ränta och amortering på lån i stället för gäldenärer som inte fullgör sina skyldigheter. 
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KAPITEL 01 02  —  EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN  (forts.)  

01 02 03 (forts.)  

För att fullgöra sina förpliktelser får kommissionen provisoriskt utnyttja egna likvida medel för lånebetalningar. I så 
fall tillämpas artikel 14 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 av den 26 maj 2014 om metoder och 
förfaranden för tillhandahållande av traditionella, momsbaserade medel och BNI-baserade egna medel samt åtgärder 
för att möta likviditetsbehov (EUT L 168, 7.6.2014, s. 39). 

I en särskild bilaga till denna del av utgiftsberäkningen i detta avsnitt finns en sammanfattning av in- och 
utlåningstransaktioner som är garanterade genom den allmänna budgeten, inbegripet skuldförvaltning, med 
avseende på kapital och ränta.  

Rättslig grund 

Rådets förordning (EG) nr 407/2010 av 11 maj 2010 om inrättandet av en europeisk finansiell stabiliserings- 
mekanism (EUT L 118, 12.5.2010, s. 1). 

Rådets genomförandebeslut 2011/77/EU av den 7 december 2010 om beviljande av ekonomiskt bistånd från 
unionen till Irland (EUT L 30, 4.2.2011, s. 34). 

Rådets genomförandebeslut 2011/344/EU av den 17 maj 2011 om beviljande av ekonomiskt bistånd från unionen till 
Portugal (EUT L 159, 17.6.2011, s. 88). 

Rådets genomförandebeslut 2011/682/EU av den 11 oktober 2011 om ändring av genomförandebeslut 2011/77/EU 
om beviljande av ekonomiskt bistånd från unionen till Irland (EUT L 269, 14.10.2011, s. 31). 

Rådets genomförandebeslut 2011/683/EU av den 11 oktober 2011 om ändring av genomförandebeslut 2011/344/EU 
om beviljande av ekonomiskt bistånd från unionen till Portugal (EUT L 269, 14.10.2011, s. 32).  

Referensrättsakter  

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 122.2.  

01 02 04 Skydda eurosedlar och euromynt mot penningförfalskning och liknande bedrägerier  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

1 100 000 850 000 1 072 400 980 000 993 388,74 800 562,10  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av de åtgärder som anges i artikel 8 i förordning (EU) nr 331/2014, i 
syfte att skydda eurosedlar och euromynt mot förfalskning och därmed förknippade bedrägerier genom att stödja och 
komplettera åtgärder som vidtas av medlemsstaternas och bistå medlemsstaternas och unionens behöriga 
myndigheter i deras ansträngningar för att uppnå ett nära och regelbundet samarbete och utbyte av bästa praxis 
mellan sig och med kommissionen samt, när så är lämpligt, med tredjeland och internationella organisationer. 
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KAPITEL 01 02  —  EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN  (forts.)  

01 02 04  (forts.) 

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 331/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett handling- 
sprogram för utbyte, stöd och utbildning med avseende på skydd av euron mot förfalskning (Periklesprogrammet 
2020) och om upphävande av rådets beslut 2001/923/EG, 2001/924/EG, 2006/75/EG, 2006/76/EG, 2006/849/EG 
och 2006/850/EG (EUT L 103, 5.4.2014, s. 1), särskilt artikel 1. 

Rådets förordning (EU) 2015/768 av den 11 maj 2015 om utvidgning av tillämpningsområdet för Europap- 
arlamentets och rådets förordning (EU) nr 331/2014 om utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot 
förfalskning (Periklesprogrammet 2020) till att även omfatta icke deltagande medlemsstater (EUT L 121, 14.5.2015, 
s. 1), särskilt artikel 1. 

01 02 05 Övervakning av de offentliga finanserna överförs till Europeiska stabilitetsmekanismen  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 18 930 000,—  

Anmärkningar  

Denna artikel är avsedd att omfatta tilldelningen till Europeiska stabilitetsmekanismen av böter som drivits in vid 
tillämpningen av artiklarna 6 och 8 i förordning (EU) nr 1173/2011 i enlighet med artikel 10. Därmed kan alla 
inkomster från böter som förs upp under artikel 7 1 3 i inkomstberäkningen ge upphov till anslag. 

Det sanktionssystem som föreskrivs i förordning (EU) nr 1173/2011 i fråga förstärker tillämpningen av stabilitets- 
och tillväxtpaktens förebyggande och korrigerande delar inom euroområdet.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1173/2011 av den 16 november 2011 om effektiv övervakning av 
de offentliga finanserna i euroområdet (EUT L 306, 23.11.2011, s. 1). 

01 02 77 Pilotprojekt och förberedande åtgärder  

01 02 77 01 Förberedande åtgärd – Kapacitetsuppbyggnad och institutionsuppbyggnad till stöd för genomförandet av 
ekonomiska reformer  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 140 000 787,29 471 370,49 
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KAPITEL 01 02  —  EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN  (forts.)  

01 02 77 (forts.) 

01 02 77 01  (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 01 03  —  INTERNATIONELLA EKONOMISKA OCH FINANSIELLA FRÅGOR 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

01 03 INTERNATIONELLA 
EKONOMISKA OCH 
FINANSIELLA 
FRÅGOR  

01 03 01 Kapitalplacering i inter- 
nationella finansinstitut  

01 03 01 01 Europeiska banken för 
återuppbyggnad och 
utveckling –  Tillhanda- 
hållande av de inbetalda 
andelarna av det 
tecknade kapitalet 4  — — — —  0,—  0,— 

01 03 01 02 Europeiska banken för 
återuppbyggnad och 
utveckling –  Infor- 
dringsbar del av det 
tecknade kapitalet 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 

Artikel 01 03 01 –  
Delsumma p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 

01 03 02 Makroekonomiskt stöd 4 27 000 000 27 000 000 27 000 000 27 000 000 10 304 620,— 5 102 133,42 18,90  

01 03 03 Europeiska unionens 
garanti för unionslån 
som har upptagits för 
makroekonomiskt stöd 
till tredjeland 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 

01 03 04 Garanti för Euratomlån 
för att förbättra effek- 
tiviteten och säkerheten 
i kärnkraftverk i tred- 
jeland  4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 

01 03 05 Europeiska unionens 
garanti för Europeiska 
investeringsbankens lån 
och lånegarantier för 
verksamhet i tredjeland  4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 

01 03 06 Inbetalningar till 
Garantifonden för 
åtgärder avseende 
tredje land  4 233 375 757 233 375 757 p.m. p.m. 137 800 722,— 137 800 722,— 59,05  

01 03 07 Europeiska unionens 
garanti för Europeiska 
fonden för hållbar 
utveckling (EFHU)  4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 

01 03 08 Inbetalningar till 
EFHU-garantifonden 4 25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000 325 000 000,—  325 000 000,— 1 300,00  

Kapitel 01 03 –  Totalt 285 375 757 285 375 757 52 000 000 52 000 000 473 105 342,—  467 902 855,42 163,96  
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KAPITEL 01 03  —  INTERNATIONELLA EKONOMISKA OCH FINANSIELLA FRÅGOR  (forts.)  

01 03 01 Kapitalplacering i internationella finansinstitut 

01 03 01 01 Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling  – Tillhandahållande av de inbetalda andelarna av det 
tecknade kapitalet  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

— — — —  0,— 0,—  

Anmärkningar  

Denna punkt är avsedd att täcka finansieringen av det kapital som tecknats av unionen i Europeiska banken för 
återuppbyggnad och utveckling (EBRD).  

Rättslig grund  

Rådets beslut 90/674/EEG av den 19 november 1990 om ingående av avtalet om upprättandet av Europeiska banken 
för återuppbyggnad och utveckling (EGT L 372, 31.12.1990, s. 1). 

Rådets beslut 97/135/EG av den 17 februari 1997 om Europeiska gemenskapens tecknande av nya andelar kapital i 
Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling till följd av beslutet att fördubbla detta kapital (EGT L 52, 
22.2.1997, s. 15). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1219/2011/EU av den 16 november 2011 om Europeiska unionens 
tecknande av nya kapitalandelar i Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) till följd av 
beslutet att utöka detta kapital (EUT L 313, 26.11.2011, s. 1). 

01 03 01 02 Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling  –  Infordringsbar del av det tecknade kapitalet  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka finansiering av det kapital som tecknats av unionen i Europeiska banken för 
återuppbyggnad och utveckling. 

EBRD:s nuvarande kapitalbas uppgår till 29 723 070 000 euro, medan det totala aktiekapital som tecknats av 
unionen uppgår till 900 440 000 euro (3 %). De inbetalda andelarna av det tecknade kapitalet uppgår till 
187 810 000 euro. Den infordringsbara andelen av det tecknade kapitalet uppgår till 712 630 000 euro. 
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01 03 01 02  (forts.) 

Rättslig grund 

Rådets beslut 90/674/EEG av den 19 november 1990 om ingående av avtalet om upprättandet av Europeiska banken 
för återuppbyggnad och utveckling (EGT L 372, 31.12.1990, s. 1). 

Rådets beslut 97/135/EG av den 17 februari 1997 om Europeiska gemenskapens tecknande av nya andelar kapital i 
Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling till följd av beslutet att fördubbla detta kapital (EGT L 52, 
22.2.1997, s. 15). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1219/2011/EU av den 16 november 2011 om Europeiska unionens 
tecknande av nya kapitalandelar i Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) till följd av 
beslutet att utöka detta kapital (EUT L 313, 26.11.2011, s. 1).  

01 03 02 Makroekonomiskt stöd 

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

27 000 000 27 000 000 27 000 000 27 000 000 10 304 620,—  5 102 133,42  

Anmärkningar  

Makroekonomiskt stöd är en typ av ekonomiskt stöd som unionen lämnar till partnerländer som genomgår en kris i 
fråga om betalningsbalansen. Det makroekonomiska stödet är utformat för länder som ligger geografiskt, 
ekonomiskt och politiskt nära unionen. Detta omfattar kandidatländer och potentiella kandidatländer, länder som 
ingår i den Europeiska grannskapspolitiken och under vissa omständigheter övriga länder utanför EU. I princip är 
makroekonomiskt stöd bara tillgängligt för länder som ingår i Internationella valutafondens program. 

Det makroekonomiska stödet är av undantagskaraktär och beviljas från fall till fall för att hjälpa länder som har stora 
svårigheter med sin betalningsbalans. Syftet är att återställa en hållbar ekonomisk situation och främja ekonomiska 
omställningar och strukturreformer. 

Makroekonomiskt stöd kan lämnas i form av medel- eller långfristiga lån eller lånegarantier, eller en kombination av 
dessa, men denna artikel täcker bara makroekonomiskt stöd i form av lånegarantier. 

Anslag under denna artikel ska också täcka utgifter som uppkommer i samband med makroekonomiskt stöd, särskilt 
i) kostnader för operativa bedömningar i mottagarländerna för att erhålla rimlig säkerhet om hur förvaltning- 
smetoderna och budgetförfarandet fungerar, ii) kostnader för som hänför sig till genomförandet av riktlinjerna för 
bättre genomförande, i synnerhet kostnader för efterhandsutvärderingar av makroekonomiskt stöd och iii) kostnader 
för kommittéförfaranden. 

Kommissionen kommer regelbundet informera budgetmyndigheten om den makroekonomiska situationen i de 
mottagande länderna samt årligen lägga fram en utförlig rapport om genomförandet av det makroekonomiska stödet. 
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Inkomster som förs upp under artikel 5 5 1 i inkomstberäkningen kan medföra avsättning av ytterligare anslag enligt 
bestämmelserna i artikel 21.3 a i budgetförordningen. 

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets beslut nr 778/2013/EU av den 12 augusti 2013 om ytterligare makroekonomiskt 
bistånd till Georgien (EUT L 218, 14.8.2013, s. 15). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1025/2013/EU av den 22 oktober 2013 om makroekonomiskt bistånd till 
Kirgizistan (EUT L 283, 25.10.2013, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 534/2014/EU av den 15 maj 2014 om makroekonomiskt stöd till Tunisien 
(EUT L 151, 21.5.2014, s. 9). 

Europaparlamentets och rådets beslut 2015/601/EU av den 15 april 2015 om makroekonomiskt stöd till Ukraina 
(EUT L 100, 17.4.2015, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2016/1112 av den 6 juli 2016 om ytterligare makroekonomiskt stöd till 
Tunisien (EUT L 186, 9.7.2016, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2016/2371 av den 14 december 2016 om ytterligare makroekonomiskt 
stöd till Hashemitiska konungariket Jordanien (EUT L 352, 23.12.2016, s. 18). 

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2017/1565 av den 13 september 2017 om makroekonomiskt stöd till 
Republiken Moldavien (EUT L 242, 20.9.2017, s. 14). 

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2018/598 av den 18 april 2018 om ytterligare makroekonomiskt stöd till 
Georgien (EUT L. 103, 23.4.2018, s. 8). 

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2018/947 av den 4 juli 2018 om ytterligare makroekonomiskt stöd till 
Ukraina (EUT L 171, 6.7.2018, s. 11). 

01 03 03 Europeiska unionens garanti för unionslån som har upptagits för makroekonomiskt stöd till tredjeland  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Under denna artikel ska unionens garanti för lånens återbetalning tas upp. Den ska ge kommissionen möjlighet att, i 
förekommande fall, betala ränta, amortering och övriga lånekostnader i stället för gäldenärer som inte fullgör sina 
skyldigheter i samband med de lån som erhållits med stöd av de beslut som nämns nedan. 
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För att fullgöra sina skyldigheter kan kommissionen tillfälligt använda sina likvida medel för att betala ränta och 
amortering på lån. I så fall tillämpas artikel 14 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 av den 26 maj 2014 
om metoder och förfaranden för tillhandahållande av traditionella, momsbaserade medel och BNI-baserade egna 
medel samt åtgärder för att möta likviditetsbehov (EUT L 168, 7.6.2014, s. 39). 

I en särskild bilaga till denna del av utgiftsberäkningen i detta avsnitt finns en sammanfattning av in- och 
utlåningstransaktioner som är garanterade genom den allmänna budgeten, inbegripet skuldförvaltning, med 
avseende på kapital och ränta.  

Rättslig grund 

Rådets beslut 97/471/EG av den 22 juli 1997 om makrofinansiellt bistånd till före detta jugoslaviska republiken 
Makedonien (EGT L 200, 29.7.1997, s. 59) (i form av ett lånebelopp på högst 40 000 000 EUR). 

Rådets beslut 1999/325/EG av den 10 maj 1999 om makroekonomiskt stöd till Bosnien och Hercegovina 
(EGT L 123, 13.5.1999, s. 57) (i form av ett lånebelopp på högst 30 000 000 EUR med en löptid på 15 år). 

Rådets beslut 1999/732/EG av den 8 november 1999 om ytterligare makroekonomiskt stöd till Rumänien 
(EGT L 294, 16.11.1999, s. 29) (i form av ett kapitalbelopp på högst 200 000 000 EUR). 

Rådets beslut 1999/733/EG av den 8 november 1999 om ytterligare makroekonomiskt stöd till f.d. jugoslaviska 
republiken Makedonien (EGT L 294, 16.11.1999, s. 31) (i form av ett lånebelopp på högst 50 000 000 EUR). 

Rådets beslut 2000/244/EG av den 20 mars 2000 om ändring av beslut 97/787/EG om exceptionellt finansiellt stöd 
till Armenien och Georgien så att det även omfattar Tadzjikistan (EGT L 77, 28.3.2000, s. 11) (i form av ett 
lånebelopp på högst 245 000 000 EUR). 

Rådets beslut 2001/549/EG av den 16 juli 2001 om makroekonomiskt stöd till Förbundsrepubliken Jugoslavien 
(EGT L 197, 21.7.2001, s. 38). 

Rådets beslut 2002/639/EG av den 12 juli 2002 om kompletterande makroekonomiskt stöd till Ukraina (EGT L 209, 
6.8.2002, s. 22). 

Rådets beslut 2002/882/EG av den 5 november 2002 om ytterligare makroekonomiskt stöd till Förbundsrepubliken 
Jugoslavien (EGT L 308, 9.11.2002, s. 25). 
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Rådets beslut 2002/883/EG av den 5 november 2002 om ytterligare makroekonomiskt stöd till Bosnien och 
Hercegovina (EGT L 308, 9.11.2002, s. 28). 

Rådets beslut 2003/825/EG av den 25 november 2003 om ändring av beslut 2002/882/EG om ytterligare 
makroekonomiskt stöd till Förbundsrepubliken Jugoslavien vad gäller ytterligare makroekonomiskt stöd till 
Serbien och Montenegro (EUT L 311, 27.11.2003, s. 28). 

Rådets beslut 2004/580/EG av den 29 april 2004 om makroekonomiskt bistånd till Albanien och upphävande av 
beslut 1999/282/EG (EUT L 261, 6.8.2004, s. 116). 

Rådets beslut 2004/861/EG av den 7 december 2004 om ändring av rådets beslut 2002/883/EG om ytterligare 
makroekonomiskt stöd till Bosnien och Hercegovina (EUT L 370, 17.12.2004, s. 80). 

Rådets beslut 2004/862/EG av den 7 december 2004 om makroekonomiskt stöd till Serbien och Montenegro och om 
ändring av rådets beslut 2002/882/EG om ytterligare makroekonomiskt stöd till Förbundsrepubliken Jugoslavien 
(EUT L 370, 17.12.2004, s. 81). 

Rådets beslut 2007/860/EG av den 10 december 2007 om gemenskapens makroekonomiska stöd till Libanon 
(EUT L 337, 21.12.2007, s. 111). 

Rådets beslut 2009/890/EG av den 30 november 2009 om makroekonomiskt stöd till Armenien (EUT L 320, 
5.12.2009, s. 3). 

Rådets beslut 2009/891/EG av den 30 november 2009 om makroekonomiskt stöd till Bosnien och Hercegovina 
(EUT L 320, 5.12.2009, s. 6). 

Rådets beslut 2009/892/EG av den 30 november 2009 om makroekonomiskt stöd till Serbien (EUT L 320, 
5.12.2009, s. 9). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 388/2010/EU av den 7 juli 2010 om makroekonomiskt stöd till Ukraina 
(EUT L 179, 14.7.2010, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 778/2013/EU av den 12 augusti 2013 om ytterligare makroekonomiskt 
bistånd till Georgien (EUT L 218, 14.8.2013, s. 15). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1025/2013/EU av den 22 oktober 2013 om makroekonomiskt bistånd till 
Kirgizistan (EUT L 283, 25.10.2013, s.1). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1351/2013/EU av den 11 december 2013 om makroekonomiskt stöd till 
Hashemitiska konungariket Jordanien (EUT L 341, 18.12.2013, s. 4). 

Rådets beslut 2014/215/EU av den 14 april 2014 om makroekonomiskt stöd till Ukraina (EUT L 111, 15.4.2014, 
s. 85). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 534/2014/EU av den 15 maj 2014 om makroekonomiskt stöd till 
Republiken Tunisien (EUT L 151, 21.5.2014, s. 9). 

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/601 av den 15 april 2015 om makroekonomiskt stöd till Ukraina 
(EUT L 100, 17.4.2015, s. 1). 
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Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2016/1112 av den 6 juli 2016 om ytterligare makroekonomiskt stöd till 
Tunisien (EUT L. 186, 9.7.2016, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2016/2371 av den 14 december 2016 om ytterligare makroekonomiskt 
stöd till Hashemitiska konungariket Jordanien (EUT L 352, 23.12.2016, s. 18). 

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2017/1565 av den 13 september 2017 om makroekonomiskt stöd till 
Republiken Moldavien (EUT L 242, 20.9.2017, s. 14). 

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2018/598 av den 18 april 2018 om ytterligare makroekonomiskt stöd till 
Georgien (EUT L. 103, 23.4.2018, s. 8). 

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2018/947 av den 4 juli 2018 om ytterligare makroekonomiskt stöd till 
Ukraina (EUT L. 171, 6.7.2018, s. 11).  

01 03 04 Garanti för Euratomlån för att förbättra effektiviteten och säkerheten i kärnkraftverk i tredjeland  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Under denna artikel ska unionens garanti för lånens återbetalning tas upp. Den ska ge kommissionen möjlighet att, i 
förekommande fall, betala ränta, amortering och övriga lånekostnader i stället för gäldenärer som inte fullgör sina 
skyldigheter. 

För att fullgöra sina skyldigheter kan kommissionen tillfälligt använda sina likvida medel för att betala ränta och 
amortering på lån. I så fall tillämpas artikel 14 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 av den 26 maj 2014 
om metoder och förfaranden för tillhandahållande av traditionella, momsbaserade medel och BNI-baserade egna 
medel samt åtgärder för att möta likviditetsbehov (EUT L 168, 7.6.2014, s. 39). 

Euratomlånen till medlemsstaterna och tredjeland ska även fortsättningsvis vara begränsade till ett maximibelopp på 
4 000 000 000 EUR, såsom anges i artikel 01 04 03. 

I en särskild bilaga till denna del av utgiftsberäkningen i detta avsnitt finns en sammanfattning av in- och 
utlåningstransaktioner som är garanterade genom den allmänna budgeten, inbegripet skuldförvaltning, med 
avseende på kapital och ränta.  

Rättslig grund 

Rådets beslut 77/270/Euratom av den 29 mars 1977 som ger kommissionen befogenhet att ta upp Euratomlån i syfte 
att bidra till finansieringen av kärnkraftverk (EGT L 88, 6.4.1977, s. 9). 

Vad gäller den rättsliga grunden för Euratomlån, se även artikel 01 04 03. 
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01 03 05 Europeiska unionens garanti för Europeiska investeringsbankens lån och lånegarantier för verksamhet i 
tredjeland  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

I enlighet med rådets beslut av den 8 mars 1977 åtar sig unionen att ge garantier i samband med de lån som ska 
beviljas av Europeiska investeringsbanken (EIB) inom ramen för unionens ekonomiska åtaganden avseende Medel- 
havsländerna. 

Detta beslut ligger till grund för ett garantiavtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och EIB som 
undertecknades i Bryssel den 30 oktober 1978 och i Luxemburg den 10 november 1978, enligt vilket det ställs en 
övergripande garanti motsvarande 75 % av de tillgängliga anslagen som avsatts för lån i följande länder: Malta, 
Tunisien, Algeriet, Marocko, Portugal (finansprotokoll, nödhjälp), Turkiet, Cypern, Syrien, Israel, Jordanien, 
Egypten, f.d. Jugoslavien och Libanon. 

Beslut 90/62/EEG ligger till grund för ett garantiavtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och EIB som 
undertecknades i Bryssel den 24 april 1990 och i Luxemburg den 14 maj 1990 om lån till Ungern och Polen och för 
en utvidgning av detta avtal, som undertecknades i Bryssel och i Luxemburg den 31 juli 1991, till att även omfatta 
lån till Tjeckoslovakien, Rumänien och Bulgarien. 

Beslut 93/696/EG ligger till grund för ett garantiavtal mellan Europeiska gemenskapen och EIB som undertecknades 
i Bryssel den 22 juli 1994 och i Luxemburg den 12 augusti 1994. 

I enlighet med besluten 93/115/EEG och 96/723/EG ska unionen från fall till fall ställa garantier för EIB:s lån i 
länder i Latinamerika och Asien med vilka Europeiska gemenskapen har tecknat samarbetsavtal. Beslut 93/115/EEG 
ligger till grund för ett garantiavtal mellan Europeiska gemenskapen och EIB som undertecknades i Bryssel den 
4 november 1993 och i Luxemburg den 17 november 1993. Beslut 96/723/EG ligger till grund för ett garantiavtal 
mellan Europeiska gemenskapen och EIB som undertecknades i Bryssel den 18 mars 1997 och i Luxemburg den 
26 mars 1997. 

I enlighet med beslut 95/207/EG ska unionen från fall till fall ställa garantier för EIB:s lån i Sydafrika. Beslut 95/ 
207/EG ligger till grund för ett garantiavtal mellan Europeiska gemenskapen och EIB som undertecknades i Bryssel 
den 4 oktober 1995 och i Luxemburg den 16 oktober 1995. 

Beslut 97/256/EG ligger till grund för ett garantiavtal mellan Europeiska gemenskapen och EIB som undertecknades 
i Bryssel den 25 juli 1997 och i Luxemburg den 29 juli 1997 enligt vilket garantin begränsas till att omfatta 70 % av 
de öppnade anslagen, plus alla därmed förbundna belopp. Det totala taket för anslagen ligger på 
7 105 000 000 EUR. 

Beslut 2000/24/EG ligger till grund för ett garantiavtal mellan Europeiska gemenskapen och EIB som under- 
tecknades i Bryssel den 24 januari 2000 och i Luxemburg den 17 januari 2000, senast bekräftat 2005, enligt vilket 
garantin begränsas till att omfatta 65 % av den öppnade krediten, plus alla därmed förbundna belopp. Det totala taket 
för krediter motsvarar 19 460 000 000 EUR. EIB uppmanas sträva efter att 30 % av den kommersiella risken täcks 
genom icke statliga garantier. Denna procentsats bör höjas så ofta som möjligt, i den utsträckning marknaden tillåter 
det. 
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Beslut 2001/777/EG ligger till grund för ett garantiavtal mellan Europeiska gemenskapen och EIB som under- 
tecknades i Bryssel den 6 maj 2002 och i Luxemburg den 7 maj 2002 enligt vilket garantin täcker 100 % av 
förlusterna i samband med en särskild utlåningsinsats för utvalda miljöprojekt i den ryska delen av Östersjöns 
avrinningsområde inom ramen för den nordliga dimensionen. Det totala taket är 100 000 000 EUR. 

Beslut 2005/48/EG ligger till grund för ett garantiavtal mellan Europeiska gemenskapen och EIB som under- 
tecknades i Luxemburg den 9 december 2005 och i Bryssel den 21 december 2005 enligt vilket garantin täcker 
100 % av förlusterna för vissa typer av projekt i Ryssland, Ukraina, Moldavien och Vitryssland. Det totala taket är 
500 000 000 EUR. Det täcker perioden fram till och med den 31 januari 2007. Om de lån som EIB beviljat inte har 
uppnått ovannämnda belopp vid slutet av denna tidsperiod, ska den automatiskt förlängas med sex månader. 

Beslut 2006/1016/EG ligger till grund för ett garantiavtal mellan Europeiska gemenskapen och Europeiska 
investeringsbanken som undertecknades i Luxemburg den 1 augusti 2007 och i Bryssel den 29 augusti 2007, 
enligt vilket garantin begränsas till 65 % av det sammanlagda beloppet av utbetalda krediter och garantier inom 
ramen för EIB:s finansiella transaktioner, minus återbetalda belopp, plus alla därmed förbundna summor. Det totala 
taket för krediter för alla länder som omfattas av beslutet motsvarar 27 800 000 000 EUR och omfattar perioden 
1 februari 2007–31 december 2013, med möjlighet till förlängning med sex månader. Det beslutet har ersatts med 
beslut nr 633/2009/EG. 

Beslut nr 633/2009/EG ligger till grund för en ändring, som undertecknades den 28 oktober 2009, av garantiavtalet 
mellan Europeiska gemenskapen och EIB, vilket undertecknades i Luxemburg den 1 augusti 2007 och i Bryssel den 
29 augusti 2007. Unionens garanti är begränsad till 65 % av det sammanlagda beloppet av utbetalda krediter och 
garantier. Det högsta taket för EIB:s finansieringsverksamhet, minus återförda belopp, får inte överskrida 
27 800 000 000 EUR, uppdelat i ett nedre tak på 25 800 000 000 EUR och ett frivilligt maximalt belopp på 
2 000 000 000 EUR. Det täcker perioden fram till och med den 31 oktober 2011. 

Beslut nr 1080/2011/EU ligger till grund för ett garantiavtal mellan Europeiska gemenskapen och EIB som 
undertecknades i Luxemburg och Bryssel den 22 november 2011. Unionens garanti är begränsad till 65 % av de 
samlade utbetalda krediterna och ställda garantierna, minus återbetalda belopp och plus alla anknutna belopp. Det 
maximala taket för EIB-finansiering, minus återförda belopp, får inte överskrida 29 484 000 000 EUR, uppdelat i ett 
allmänt mandat på 27 484 000 000 EUR och ett klimatförändringsmandat på 2 000 000 000 EUR. Det täcker 
perioden som börjar den 1 februari 2007 och slutar den 31 december 2013, med förlängning fram till ikraftträdandet 
av ett nytt beslut. 

Beslut nr 466/2014/EU ligger till grund för ett garantiavtal mellan Europeiska unionen och EIB som undertecknades 
i Luxemburg den 22 juli 2014 och i Bryssel den 25 juli 2014. Unionens garanti är begränsad till 65 % av det 
samlade belopp som utbetalats och garanterats genom EIB:s finansieringsverksamhet, minus återbetalda belopp och 
plus alla anknutna belopp. Det maximala taket för EIB-finansiering under unionsgarantin, minus återförda belopp, 
får inte överskrida 30 000 000 000 euro, uppdelat i ett fast tak på 27 000 000 000 euro och ett frivilligt maximalt 
belopp på 3 000 000 000 euro. Europaparlamentet och rådet skulle besluta i enlighet med det ordinarie lagstiftn- 
ingsförfarandet om att helt eller delvis aktivera det frivilliga beloppet. Unionsgarantin omfattar EIB: Unionsgarantin 
omfattar EIB:s finansieringsverksamhet som undertecknats under perioden mellan den 25 juli 2014 och den 
31 december 2020, med en förlängning på sex månader om Europaparlamentet och rådet inte har antagit ett nytt 
beslut före slutet av 2020 om att bevilja EIB unionsgarantin mot förluster i dess finansieringsverksamhet utanför 
unionen. Efter en halvtidsöversyn ändrades beslut 466/2014/EU genom beslut 412/2018/EU. Det frivilliga maximala 
beloppet på 3 000 000 000 euro aktiverades och ytterligare ett utlåningsmandat för utlåning till den privata sektorn 
på 2 300 000 000 euro inrättades för projekt inriktade på långsiktig ekonomisk motståndskraft för flyktingar, 
migranter, värd- och transit-och ursprungssamhällen som en strategisk åtgärd för att ta i tu med de bakomliggande 
orsakerna till migration. Det maximala taket höjdes därför till 32 300 000 000 euro. Ett nytt garantiavtal i enlighet 
med det ändrade beslutet undertecknades den 3 oktober 2018 av kommissionen och EIB. 
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För att fullgöra sina skyldigheter kan kommissionen tillfälligt använda sina likvida medel för att betala ränta och 
amortering på lån. I så fall tillämpas artikel 14 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 av den 26 maj 2014 
om metoder och förfaranden för tillhandahållande av traditionella, momsbaserade medel och BNI-baserade egna 
medel samt åtgärder för att möta likviditetsbehov (EUT L 168, 7.6.2014, s. 39). 

Under denna artikel ska unionens garanti för lånens återbetalning tas upp. Den ska ge kommissionen möjlighet att, i 
förekommande fall, betala ränta, amortering och övriga lånekostnader i stället för gäldenärer som inte fullgör sina 
skyldigheter i samband med de lån som EIB beviljat.  

Rättslig grund  

Rådets beslut av den 8 mars 1977 (Medelhavsprotokollen). 

Rådets förordning (EEG) nr 1273/80 av den 23 maj 1980 om slutande av ett interimsprotokoll mellan Europeiska 
ekonomiska gemenskapen och Jugoslavien om tidigarelagt genomförande av protokoll nr 2 till samarbetsavtalet 
(EGT L 130, 27.5.1980, s. 98). 

Rådets beslut av den 19 juli 1982 (ytterligare extraordinärt stöd till återuppbyggnaden i Libanon). 

Rådets förordning (EEG) nr 3180/82 av den 22 november 1982 om slutande av ett protokoll om ekonomiskt och 
tekniskt samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Libanon (EGT L 337, 29.11.1982, s. 22). 

Rådets förordning (EEG) nr 3183/82 av den 22 november 1982 om slutande av ett protokoll om ekonomiskt och 
tekniskt samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Tunisien (EGT L 337, 29.11.1982, s. 43). 

Rådets beslut av den 9 oktober 1984 (lån utanför protokollet med Jugoslavien). 

Rådets beslut 87/604/EEG av den 21 december 1987 om slutande av ett andra protokoll om ekonomiskt samarbete 
mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Jugoslavien (EGT L 389, 31.12.1987, s. 65). 

Rådets beslut 88/33/EEG av den 21 december 1987 om slutande av ett protokoll om ekonomiskt och tekniskt 
samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Libanon (EGT L 22, 27.1.1988, s. 25). 

Rådets beslut 88/34/EEG av den 21 december 1987 om slutande av ett protokoll om ekonomiskt och tekniskt 
samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Tunisien (EGT L 22, 27.1.1988, s. 33). 

Rådets beslut 88/453/EEG av den 30 juni 1988 om slutandet av ett protokoll om ekonomiskt och tekniskt samarbete 
mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Marocko (EGT L 224, 13.8.1988, s. 32). 

Rådets beslut 90/62/EEG av den 12 februari 1990 om en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot 
förluster vid lån till projekt i Ungern, Polen, Tjeckoslovakien, Bulgarien och Rumänien (EGT L 42, 16.2.1990, 
s. 68). 
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Rådets beslut 91/252/EEG av den 14 maj 1991 om utvidgning av tillämpningsområdet för beslut 90/62/EEG om en 
gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till projekt i Ungern och Polen, till att 
även omfatta Tjeckoslovakien, Bulgarien och Rumänien (EGT L 123, 18.5.1991, s. 44). 

Rådets beslut 92/44/EEG av den 19 december 1991 om slutande av ett protokoll om ekonomiskt och tekniskt 
samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Tunisien (EGT L 18, 25.1.1992, s. 34). 

Rådets beslut 92/207/EEG av den 16 mars 1992 om slutandet av ett protokoll om ekonomiskt och tekniskt 
samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Egypten (EGT L 94, 8.4.1992, s. 21). 

Rådets beslut 92/208/EEG av den 16 mars 1992 om slutande av ett protokoll om ekonomiskt och tekniskt samarbete 
mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Jordanien (EGT L 94, 8.4.1992, s. 29). 

Rådets beslut 92/209/EEG av den 16 mars 1992 om slutande av ett protokoll om ekonomiskt och tekniskt samarbete 
mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Libanon (EGT L 94, 8.4.1992, s. 37). 

Rådets beslut 92/210/EEG av den 16 mars 1992 om slutande av ett protokoll om ekonomiskt samarbete mellan 
Europeiska ekonomiska gemenskapen och Israel (EGT L 94, 8.4.1992, s. 45). 

Rådets förordning (EEG) nr 1763/92 av den 29 juni 1992 om ekonomiskt samarbete med avseende på samtliga icke- 
medlemsländer i Medelhavsområdet (EGT L 181, 1.7.1992, s. 5). 

Rådets beslut 92/548/EEG av den 16 november 1992 om slutande av ett protokoll om ekonomiskt och tekniskt 
samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Marocko (EGT L 352, 2.12.1992, s. 13). 

Rådets beslut 92/549/EEG av den 16 november 1992 om slutande av ett protokoll om ekonomiskt och tekniskt 
samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syrien (EGT L 352, 2.12.1992, s. 21). 

Rådets beslut 93/115/EEG av den 15 februari 1993 om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska 
investeringsbanken för att täcka förluster vid lån till projekt av gemensamt intresse i vissa tredje länder 
(EGT L 45, 23.2.1993, s. 27). 

Rådets beslut 93/166/EEG av den 15 mars 1993 om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska invester- 
ingsbanken för att täcka förluster vid lån till investeringsprojekt i Estland, Lettland och Litauen (EGT L 69, 20.3.1993, 
s. 42). 

Rådets beslut 93/408/EEG av den 19 juli 1993 om slutande av ett protokoll om ekonomiskt samarbete mellan 
Europeiska ekonomiska gemenskapen och Slovenien (EGT L 189, 29.7.1993, s. 152). 

Rådets beslut 93/696/EG av den 13 december 1993 om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska 
utvecklingsbanken för att täcka förluster vid lån till projekt i länder i Central- och Östeuropa (Polen, Ungern, 
Tjeckien, Slovakien, Rumänien, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen och Albanien) (EGT L 321, 23.12.1993, 
s. 27). 

Rådets beslut 94/67/EG av den 24 januari 1994 om slutande av ett protokoll om ekonomiskt och tekniskt samarbete 
mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syrien (EGT L 32, 5.2.1994, s. 44). 
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Rådets beslut 95/207/EG av den 1 juni 1995 om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investerings- 
banken i samband med eventuella förluster vid lån till Sydafrika (EGT L 131, 15.6.1995, s. 31). 

Rådets beslut 95/485/EG av den 30 oktober 1995 om slutande av ett protokoll om ekonomiskt och tekniskt 
samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Cypern (EGT L 278, 21.11.1995, s. 22). 

Rådets beslut 96/723/EG av den 12 december 1996 om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska 
investeringsbanken för att täcka förluster vid lån till projekt av gemensamt intresse i länder i Latinamerika och 
Asien med vilka gemenskapen har tecknat samarbetsavtal (Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, El Salvador, Uruguay och 
Venezuela; Bangladesh, Brunei, Filippinerna, Indien, Indonesien, Kina, Macao, Malaysia, Pakistan, Singapore, Sri 
Lanka, Thailand och Vietnam) (EGT L 329, 19.12.1996, s. 45). 

Rådets beslut 97/256/EG av den 14 april 1997 om beviljande av en gemenskapsgaranti för Europeiska investerings- 
banken för att täcka förluster vid lån till projekt utanför gemenskapen (Länderna i Central- och Östeuropa, 
Medelhavsområdet, Latinamerika och Asien samt Sydafrika, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Bosnien 
och Hercegovina) (EGT L 102, 19.4.1997, s. 33). 

Rådets beslut 98/348/EG av den 19 maj 1998 om att bevilja Europeiska investeringsbanken en gemenskapsgaranti 
för att täcka förluster vid lån till projekt i F.d. jugoslaviska republiken Makedonien och om att ändra beslut 97/256/ 
EG om beviljande av en gemenskapsgaranti för Europeiska investeringsbanken för att täcka förluster vid lån till 
projekt utanför gemenskapen (Länderna i Central- och Östeuropa, Medelhavsområdet, Latinamerika och Asien samt 
Sydafrika) (EGT L 155, 29.5.1998, s. 53). 

Rådets beslut 98/729/EG av den 14 december 1998 om ändringar av beslut 97/256/EG för att utvidga den 
gemenskapsgaranti som beviljats Europeiska investeringsbanken till att omfatta lån till projekt i Bosnien och 
Hercegovina (EGT L 346, 22.12.1998, s. 54). 

Rådets beslut 1999/786/EG av den 29 november 1999 om att bevilja en gemenskapsgaranti till Europeiska 
investeringsbanken (EIB) mot förluster vid lån till projekt för återuppbyggnaden av de jordbävningsdrabbade 
områdena i Turkiet (EGT L 308, 3.12.1999, s. 35). 

Rådets beslut 2000/24/EG av den 22 december 1999 om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska 
investeringsbanken mot förluster vid lån till projekt utanför gemenskapen (Central- och Östeuropa, Medelhavsom- 
rådet, Latinamerika och Asien samt Republiken Sydafrika) (EGT L 9, 13.1.2000, s. 24). 

Rådets beslut 2000/688/EG av den 7 november 2000 om ändring av beslut 2000/24/EG så att den gemenskaps- 
garanti som beviljats Europeiska investeringsbanken utvidgas till att omfatta lån till projekt i Kroatien (EGT L 285, 
10.11.2000, s. 20). 

Rådets beslut 2000/788/EG av den 4 december 2000 om ändring av beslut 2000/24/EG i syfte att inrätta ett särskilt 
EIB-åtgärdsprogram till stöd för konsolidering och förstärkning av tullunionen mellan EG och Turkiet (EGT L 314, 
14.12.2000, s. 27). 

Rådets beslut 2001/777/EG av den 6 november 2001 om att bevilja en gemenskapsgaranti till Europeiska 
investeringsbanken för att täcka förluster i samband med en särskild utlåningsinsats för utvalda miljöprojekt i den 
ryska delen av Östersjöns avrinningsområde inom ramen för den nordliga dimensionen (EGT L 292, 9.11.2001, 
s. 41). 

Rådets beslut 2001/778/EG av den 6 november 2001 om ändring av beslut 2000/24/EG så att den gemenskaps- 
garanti som beviljats Europeiska investeringsbanken utvidgas till att omfatta lån till projekt i Förbundsrepubliken 
Jugoslavien (EGT L 292, 9.11.2001, s. 43). 
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Rådets beslut 2005/47/EG av den 22 december 2004 om ändring av beslut 2000/24/EG för att beakta Europeiska 
unionens utvidgning och Europeiska grannskapspolitiken (EUT L 21, 25.1.2005, s. 9). 

Rådets beslut 2005/48/EG av den 22 december 2004 om en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken 
mot förluster vid lån till vissa typer av projekt i Moldavien, Ryssland, Ukraina och Vitryssland (EUT L 21, 
25.1.2005, s. 11). 

Rådets beslut 2006/174/EG av den 27 februari 2006 om ändring av beslut 2000/24/EG så att länderförteckningen 
efter flodvågen i Indiska oceanen i december 2004 även omfattar Maldiverna (EUT L 62, 3.3.2006, s. 26). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1080/2011/EU av den 25 oktober 2011 om beviljande av en EU-garanti till 
Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till och lånegarantier för projekt utanför unionen och om 
upphävande av beslut nr 633/2009/EG (EUT L 280, 27.10.2011, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut 466/2014/EU av den 16 april 2014 om beviljande av en EU-garanti till 
Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför EU (EUT L 135, 8.5.2014, 
s. 1).  

01 03 06 Inbetalningar till Garantifonden för åtgärder avseende tredje land 

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

233 375 757 p.m. 137 800 722,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att tillhandahålla finansiella medel för betalningarna till Garantifonden för åtgärder avseende 
tredje land i enlighet med dess avsättningsmekanism och betalningar för driftskostnader i samband med fondens 
förvaltning och den externa utvärdering som ska göras vid halvtidsutvärderingen av EIB-mandatet för extern 
utlåning. 

Inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artiklarna 6 4 1, 8 1 0 eller punkt 6 6 0 0 i inkomstberäkningen 
kan ge upphov till ytterligare anslag till denna artikel, i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen. 

Med anledning av inrättandet av ett mandat för utlåning till den privata sektorn för projekt inriktade på långsiktig 
ekonomisk motståndskraft för flyktingar, migranter, värd- och transit-och ursprungssamhällen som en strategisk 
åtgärd för att ta i tu med de bakomliggande orsakerna till migration genom beslut (EU) 2018/412, ska externa 
inkomster avsatta för särskilda ändamål för garantifonden för åtgärder avseende tredjeland också härröra från 
prissättningen av EU:s budgetgaranti för transaktioner inom ramen för mandatet för utlåning till den privata sektorn. 
Dessa bestämmelser fastställs i det garantiavtal som kommissionen och EIB undertecknade den 3 oktober 2018.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 av den 25 maj 2009 om upprättande av en garantifond för åtgärder 
avseende tredje land (EUT L 145, 10.6.2009, s. 10). 
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Europaparlamentets och rådets beslut nr 466/2014/EU av den 16 april 2014 om beviljande av en EU-garanti till 
Europeiska investeringsbanken mot förluster vid finansieringstransaktioner till stöd för investeringsprojekt utanför 
unionen (EUT L 135, 8.5.2014, s. 1).  

01 03 07 Europeiska unionens garanti för Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU)  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Denna artikel omfattar strukturen för den garanti som tillhandahålls av unionen. Den ska, vid behov, göra det möjligt 
för kommissionen att betala ränta och amortering på lån etc. i stället för gäldenärer som inte fullgör sina skyldigheter 
gentemot det instrument som garantin omfattar. 

För att fullgöra sina skyldigheter kan kommissionen tillfälligt använda sina likvida medel för att betala ränta och 
amortering på lån. I så fall tillämpas artikel 14 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 av den 26 maj 2014 
om metoder och förfaranden för tillhandahållande av traditionella, momsbaserade medel och BNI-baserade egna 
medel samt åtgärder för att möta likviditetsbehov (EUT L 168, 7.6.2014, s. 39). 

Inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artiklarna 5 2 0, 5 2 1, 5 2 2, 5 7 0, 6 3 5, 6 4 1, 8 3 6 och 9 0 0 
eller punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna artikel i 
enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1601 av den 26 september 2017 om inrättande av Europeiska 
fonden för hållbar utveckling (EFHU), EFHU-garantin och EFHU- garantifonden (EUT L 249, 27.9.2017, s. 1). 

01 03 08 Inbetalningar till EFHU-garantifonden  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

25 000 000 25 000 000 325 000 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är tänkt att ge finansiella resurser för betalningar till garantifonden för EFHU i enlighet med dess 
rättsliga grund och förfarandena i den. 
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Inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artiklarna 5 2 0, 5 2 1, 5 2 2, 5 7 0, 6 3 5, 6 4 1, 8 3 6 och 9 0 0 
eller punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna artikel i 
enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1601 av den 26 september 2017 om inrättande av Europeiska 
fonden för hållbar utveckling (EFHU), EFHU-garantin och EFHU- garantifonden (EUT L 249, 27.9.2017, s. 1). 

III/134 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 01 —  EKONOMI OCH FINANS

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2017&mm=09&jj=27&type=L&nnn=249&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 01 04  —  FINANSIELLA TRANSAKTIONER OCH INSTRUMENT  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 
Betalnin- 

gar 
2018– 
2020 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

01 04 FINANSIELLA 
TRANSAK- 
TIONER OCH 
INSTRUMENT  

01 04 01 Europeiska inves- 
teringsfonden 

01 04 01 01 Europeiska inves- 
teringsfonden – 
Tillhandahållande 
av de inbetalda 
andelarna av det 
tecknade kapitalet 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

01 04 01 02 Europeiska inves- 
teringsfonden – 
Infordringsbar del 
av det tecknade 
kapitalet 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Artikel 01 04 01  –  
Delsumma p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

01 04 02 Kärnsäkerhet –  
Samarbete med 
Europeiska inves- 
teringsbanken  1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

01 04 03 Garanti för 
upptagna Eura- 
tomlån  1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

01 04 04 Garanti för Euro- 
peiska fonden för 
strategiska inves- 
teringar (Efsi)  1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

01 04 05 Inbetalningar till 
garantifonden för 
Efsi 1,1 152 852 000 1 088 216 000 166 879 000 1 000 000 000 2 069 290 808,—  2 013 904 634,— 185,06  

01 04 06 Europeiskt 
centrum för 
investeringsråd- 
givning (EIAH) 
och den euro- 
peiska invester- 
ingsprojekt- 
sportalen (EIPP)  1,1 20 000 000 17 000 000 20 000 000 22 300 000 20 000 198,51 16 111 283,10 94,77  

01 04 07 Avgifter till Euro- 
peiska invester- 
ingsfonden för 
ökat stöd från 
Europeiska 
fonden för 
strategiska inves- 
teringar 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 8 000 000,— 8 000 000,— 
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Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 
Betalnin- 

gar 
2018– 
2020 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar  

01 04 51 Slutförande av 
program för små 
och medelstora 
företag (före 
2014)  1,1 p.m. 13 100 000 p.m. 32 300 000 0,— 49 900 000,— 380,92  

01 04 77 Pilotprojekt och 
förberedande 
åtgärder 

01 04 77 02 Pilotprojekt  –  
Förvaltning av 
statliga tillgångar 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 136 000,— 

Artikel 01 04 77  –  
Delsumma p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 136 000,— 

Kapitel 01 04  –  
Totalt 172 852 000 1 118 316 000 186 879 000 1 054 600 000 2 097 291 006,51 2 088 051 917,10 186,71  

01 04 01 Europeiska investeringsfonden  

01 04 01 01 Europeiska investeringsfonden  –  Tillhandahållande av de inbetalda andelarna av det tecknade kapitalet  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Denna punkt är avsedd att täcka finansieringen av de inbetalda andelarna av det kapital som tecknats av unionen. 

Europeiska investeringsfonden (EIF) inrättades 1994. Dess stiftande medlemmar var Europeiska gemenskapen, 
representerad av kommissionen, Europeiska investeringsbanken (EIB) och ett antal finansinstitut. Unionens 
medlemskap i EIF styrs för närvarande genom beslut 94/375/EG.  

Rättslig grund  

Rådets beslut 94/375/EG av den 6 juni 1994 om gemenskapens medlemskap i Europeiska investeringsfonden 
(EGT L 173, 7.7.1994, s. 12). 

Rådets beslut 2007/247/EG av den 19 april 2007 om gemenskapens medverkan i Europeiska investeringsfondens 
kapitalökning (EUT L 107, 25.4.2007, s. 5). 
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Europaparlamentets och rådets beslut nr 562/2014/EU av den 15 maj 2014 om Europeiska unionens medverkan i en 
ökning av Europeiska investeringsfondens kapital (EUT L 156, 24.5.2014, s. 1). 

01 04 01 02 Europeiska investeringsfonden  – Infordringsbar del av det tecknade kapitalet  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av eventuell infordran av det kapital som tecknats av unionen.  

Rättslig grund  

Rådets beslut 94/375/EG av den 6 juni 1994 om gemenskapens medlemskap i Europeiska investeringsfonden 
(EGT L 173, 7.7.1994, s. 12). 

Rådets beslut 2007/247/EG av den 19 april 2007 om gemenskapens medverkan i Europeiska investeringsfondens 
kapitalökning (EUT L 107, 25.4.2007, s. 5). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 562/2014/EU av den 15 maj 2014 om Europeiska unionens medverkan i en 
ökning av Europeiska investeringsfondens kapital (EUT L 156, 24.5.2014, s. 1).  

01 04 02 Kärnsäkerhet  –  Samarbete med Europeiska investeringsbanken  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av det tekniska och juridiska bistånd som krävs för att bedöma 
säkerhets- och miljöaspekter samt ekonomiska och finansiella aspekter hos de projekt för vilka det ansöks om 
finansiering genom ett Euratomlån, inbegripet Europeiska investeringsbankens (EIB) studier. Åtgärderna ska även 
möjliggöra ingående och genomförande av lånekontrakten. 
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Anslag via denna artikel är även avsedda att täcka eller tillfälligt förfinansiera kostnader som unionen ådragit sig i 
samband med fullbordandet och genomförandet av Euratoms in- och utlåningsinsatser. 

Inkomster som förs upp under artikel 5 5 1 i inkomstberäkningen kan medföra avsättning av ytterligare anslag enligt 
bestämmelserna i artikel 21.3 a i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Rådets beslut 77/270/Euratom av den 29 mars 1977 som ger kommissionen befogenhet att ta upp Euratomlån i syfte 
att bidra till finansieringen av kärnkraftverk (EGT L 88, 6.4.1977, s. 9).  

01 04 03 Garanti för upptagna Euratomlån  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Maximibeloppet för upplåning är 4 000 000 000 EUR, varav 500 000 000 EUR godkänns enligt beslut 77/270/ 
Euratom, 500 000 000 EUR enligt beslut 80/29/Euratom, 1 000 000 000 EUR enligt beslut 82/170/Euratom, 
1 000 000 000 EUR enligt beslut 85/537/Euratom och 1 000 000 000 EUR enligt beslut 90/212/Euratom. 

Under denna artikel ska unionens garanti för lånens återbetalning tas upp. Den ska ge kommissionen möjlighet att 
betala ränta och amortering på lån i stället för gäldenärer som inte fullgör sina skyldigheter. 

För att fullgöra sina förpliktelser får kommissionen provisoriskt utnyttja egna likvida medel för lånebetalningar. I så 
fall tillämpas artikel 14 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 av den 26 maj 2014 om metoder och 
förfaranden för tillhandahållande av traditionella, momsbaserade medel och BNI-baserade egna medel samt åtgärder 
för att möta likviditetsbehov (EUT L 168, 7.6.2014, s. 39). 

I en särskild bilaga till denna del av utgiftsberäkningen i detta avsnitt finns en sammanfattning av in- och 
utlåningstransaktioner som är garanterade genom den allmänna budgeten, inbegripet skuldförvaltning, med 
avseende på kapital och ränta.  

Rättslig grund 

Rådets beslut 77/270/Euratom av den 29 mars 1977 som ger kommissionen befogenhet att ta upp Euratomlån i syfte 
att bidra till finansieringen av kärnkraftverk (EGT L 88, 6.4.1977, s. 9). 
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Rådets beslut 77/271/Euratom av den 29 mars 1977 om genomförandet av beslut 77/270/Euratom som ger 
kommissionen befogenhet att ta upp Euratomlån i syfte att bidra till finansieringen av kärnkraftverk (EGT 
L 88, 6.4.1977, s. 11). 

Rådets beslut 80/29/Euratom av 20 december 1979 om ändring av beslut 77/271/Euratom om genomförandet av 
beslut 77/270/Euratom som ger kommissionen befogenhet att ta upp Euratomlån i syfte att bidra till finansieringen 
av kärnkraftverk (EGT L 12, 17.1.1980, s. 28). 

Rådets beslut 82/170/Euratom av den 15 mars 1982 om ändring av beslut 77/271/Euratom avseende det samlade 
beloppet av Euratomlån som kommissionen har befogenhet att ta upp i syfte att bidra till finansieringen av 
kärnkraftverk (EGT L 78, 24.3.1982, s. 21). 

Rådets beslut 85/537/Euratom av den 5 december 1985 om ändring av beslut 77/271/Euratom avseende det samlade 
beloppet av Euratomlån som kommissionen har befogenhet att ta upp i syfte att bidra till finansieringen av 
kärnkraftverk (EGT L 334, 12.12.1985, s. 23). 

Rådets beslut 90/212/Euratom av den 23 april 1990 om ändring av beslut 77/271/Euratom om genomförandet av 
beslut 77/270/Euratom som ger kommissionen befogenhet att ta upp Euratomlån i syfte att bidra till finansieringen 
av kärnkraftverk (EGT L 112, 3.5.1990, s. 26).  

01 04 04 Garanti för Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Anslag till denna artikel görs endast om EIB tar Efsi-garantin i anspråk i högre utsträckning än garantifondens 
tillgängliga resurser och i enlighet med förordning (EU) 2015/1017, ändrad genom förordning (EU) 2017/2396, och 
med EIB:s avtal med kommissionen om inrättandet och de förfaranden som fastställs i avtalet.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1). 
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Referensrättsakter  

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska centralbanken, Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska investeringsbanken av den 26 november 2014  –  En 
investeringsplan för Europa (COM(2014) 903 slutlig). 

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och 
regionkommittén av den 1 juni 2016  – Europa investerar igen  – Utvärdering av investeringsplanen för Europa 
(COM(2016) 359 slutlig). 

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska centralbanken, Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska investeringsbanken av den 14 september 2016 – Stärkta 
europeiska investeringar för tillväxt och sysselsättning: Andra etappen av Europeiska fonden för strategiska 
investeringar och en ny europeisk yttre investeringsplan, COM(2016) 581 final. 

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och 
regionkommittén av den 29 november 2016 –  Investeringsplan för Europa –  utvärderingar visar att den bör stärkas 
(COM(2016) 764 slutlig). 

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska centralbanken, Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska investeringsbanken av den 22 november 2018 –  En 
investeringsplan för Europa: lägesbedömning och vägen framåt, COM(2018) 771 final.  

01 04 05 Inbetalningar till garantifonden för Efsi  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

152 852 000 1 088 216 000 166 879 000 1 000 000 000 2 069 290 808,—  2 013 904 634,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att tillhandahålla finansiella medel för betalningarna till garantifonden för Efsi i enlighet med 
förordning (EU) 2015/1017, ändrad genom förordning (EU) 2017/2396, och de förfaranden som fastställs i denna. 
Anslagen syftar framför allt till ett korrekt genomförande av budgeten om Efsi-garantin tas i anspråk. 
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Inkomster och återbetalning från finansieringsinstrument som betalats tillbaka till kommissionen och förts upp under 
punkterna 6 4 1 0 och 6 4 1 1 i inkomstberäkningen kan föranleda att ytterligare anslag blir tillgängliga i enlighet 
med artikel 22.1 i budgetförordningen. 

Tilldelningar till garantifonden för Efsi, bland annat avkastningar på investerade garantifondsmedel, indrivna belopp 
från försumliga gäldenärer samt inkomster och andra betalningar som unionen mottar, som betalas tillbaka till 
kommissionen och tas upp i punkt 6 3 6 0 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till 
förfogande i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen. 

Motsvarande belopp beräknas uppgå till 138 000 000 euro.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1).  

Referensrättsakter  

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska centralbanken, Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska investeringsbanken av den 26 november 2014 –  En 
investeringsplan för Europa (COM(2014) 903 final).  

Commission Decision C(2016) 165 of 21 January 2016 approving the asset management guidelines of the 
guarantee fund of the European Fund for Strategic Investments (ej översatt till svenska). 

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och 
regionkommittén av den 1 juni 2016  – Europa investerar igen  –  Utvärdering av investeringsplanen för Europa 
(COM(2016) 359 slutlig). 

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska centralbanken, Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska investeringsbanken av den 14 september 2016 –  Stärkta 
europeiska investeringar för tillväxt och sysselsättning: Andra etappen av Europeiska fonden för strategiska 
investeringar och en ny europeisk yttre investeringsplan, COM(2016) 581 final. 

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och 
regionkommittén av den 29 november 2016  –  Investeringsplan för Europa –  utvärderingar visar att den bör stärkas 
(COM(2016) 764 slutlig). 

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska centralbanken, Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska investeringsbanken av den 22 november 2018 –  En 
investeringsplan för Europa: lägesbedömning och vägen framåt, COM(2018) 771 final. 
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01 04 06 Europeiskt centrum för investeringsrådgivning (EIAH) och den europeiska investeringsprojektsportalen (EIPP)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

20 000 000 17 000 000 20 000 000 22 300 000 20 000 198,51 16 111 283,10  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka: 

—  ekonomiskt stöd till Europeiska investeringsbanken för inrättandet och genomförandet av Europeiskt centrum för 
investeringsrådgivning i enlighet med artikel 14 i förordning (EU) 2015/1017, ändrad genom förordning (EU) 
2017/2396, som bland annat ska ge råd till projektansvariga, bl.a. tekniska råd om användningen och utform- 
ningen av finansiella instrument, och  

—  kostnader som hänför sig till etablering och utveckling, administration, stöd, underhåll och drift av den 
europeiska investeringsprojektsportalen samt kostnader för lansering och kommunikation i enlighet med 
kommissionens genomförandebeslut.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013  –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1).  

Referensrättsakter  

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska centralbanken, Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska investeringsbanken av den 26 november 2014  –  En 
investeringsplan för Europa (COM(2014) 903 final). 

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och 
regionkommittén av den 1 juni 2016  – Europa investerar igen  –  Utvärdering av investeringsplanen för Europa 
(COM(2016) 359 slutlig). 

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och 
regionkommittén av den 29 november 2016  –  Investeringsplan för Europa –  utvärderingar visar att den bör stärkas 
(COM(2016) 764 slutlig). 

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska centralbanken, Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska investeringsbanken: Investeringsplanen för Europa: 
lägesbedömning och vägen framåt, (COM(2018) 771 final). 
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01 04 07 Avgifter till Europeiska investeringsfonden för ökat stöd från Europeiska fonden för strategiska investeringar  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 8 000 000,— 8 000 000,—  

Anmärkningar  

Europeiska investeringsfonden genomför delen för små och medelstora företag inom Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, som stödjer låne- och kapitalfinansiering för små och medelstora företag samt medelstora 
marknadsnoterade företag. Europeiska investeringsfonden är berättigad till förvaltningsavgifter för genomförandet 
av delen för små och medelstora företag. I enlighet med förordning (EU) 2015/1017, ändrad genom förordning (EU) 
2017/2396, ska avgifter till EIF i första hand täckas med inkomster från resurserna i garantifonden för Efsi och Efsi. 
I den mån dessa inkomster inte är tillräckliga för att täcka avgifterna till EIF ska avgifterna dock täckas genom 
unionens allmänna budget.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2396 av den 13 december 2017 om ändring av förordningarna 
(EU) nr 1316/2013 och (EU) 2015/1017 vad gäller förlängningen av löptiden för Europeiska fonden för strategiska 
investeringar liksom införandet av tekniska förstärkningar av den fonden och Europeiska centrumet för investerings- 
rådgivning (EUT L 345, 27.12.2017, s. 34).  

Referensrättsakter  

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska centralbanken, Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska investeringsbanken av den 26 november 2014 –  En 
investeringsplan för Europa  (COM(2014) 903 final).  

01 04 51 Slutförande av program för små och medelstora företag (före 2014)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 13 100 000 p.m. 32 300 000 0,— 49 900 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag ska täcka betalningar för utestående åtaganden som gjorts föregående år. 
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Även om man nått fram till slutet av åtagandeperioden måste instrumenten löpa under ett antal år, vilket kommer att 
kräva utbetalningar för investeringar och för att fullgöra garantiförpliktelserna. Därför kommer kraven på rappor- 
tering och övervakning att kvarstå så länge som instrumenten används. 

För att fullgöra sina skyldigheter kan kommissionen tillfälligt använda sina likvida medel för att betala ränta och 
amortering på lån. I sådana fall tillämpas artikel 12 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 av den 22 maj 
2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG, Euratom om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel 
(EGT L 130, 31.5.2000, s. 1). 

Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, 
måste läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp –  som härrör från Eftaländernas bidrag, 
vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter i 
enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 e, f och g i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande 
anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”  till denna del i 
utgiftsberäkningen, som ingår i unionens allmänna budget. 

Eventuella inkomster till följd av att kandidatländer och i tillämpliga fall potentiella kandidater på västra Balkan 
deltar i unionsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs 
till förfogande i enlighet med artikel 21.2 e, f och g i budgetförordningen. 

Eventuella inkomster och återbetalningar på förvaltningskonton, som förs upp under artikel 5 2 3 i inkomstberäkn- 
ingen, kommer att återföras till unionens allmänna budget eller överföras till de efterföljande finansieringsin- 
strumenten inom ramen för Unionens egetkapitalinstrument för forskning och innovation inom Horisont 2020 eller 
egetkapitalinstrumentet för tillväxt inom ramen för Cosme, efter en bedömning från fall till fall och i enlighet med 
budgetförordningen och förordningarna (EU) nr 1287/2013 och (EU) nr 1290/2013.  

Rättslig grund  

Rådets beslut 98/347/EG av den 19 maj 1998 om åtgärder för finansiellt stöd till innovativa och sysselsättnings- 
skapande små och medelstora företag  –  Initiativ för tillväxt och sysselsättning (EGT L 155, 29.5.1998, s. 43). 

Rådets beslut 2000/819/EG av den 20 december 2000 om ett flerårigt program för företag och företagaranda, särskilt 
för små och medelstora företag (SMF) (2001–2005) (EGT L 333, 29.12.2000, s. 84). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1776/2005/EG av den 28 september 2005 om ändring av rådets beslut 2000/ 
819/EG om ett flerårigt program för företag och företagaranda, särskilt för små och medelstora företag (SMF) 
(2001–2005) (EUT L 289, 3.11.2005, s. 14). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1639/2006/EG av den 24 oktober 2006 om att upprätta ett ramprogram för 
konkurrenskraft och innovation (2007–2013) (EUT L 310, 9.11.2006, s. 15). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1287/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av ett 
program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (2014–2020) och om upphävande av beslut 
nr 1639/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 33). 
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KAPITEL 01 04  —  FINANSIELLA TRANSAKTIONER OCH INSTRUMENT (forts.)  

01 04 51 (forts.)  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013 av den 11 december 2013 om reglerna för deltagande 
och spridning i Horisont 2020  –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av 
förordning (EG) nr 1906/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 81).  

01 04 77 Pilotprojekt och förberedande åtgärder  

01 04 77 02 Pilotprojekt –  Förvaltning av statliga tillgångar  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 136 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom pilotprojektet. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

5.7.2019 SV III/145Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 01  — EKONOMI OCH FINANS

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=12&jj=20&type=L&nnn=347&pppp=0081&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

AVDELNING 02 

INRE MARKNADEN, INDUSTRI, ENTREPRENÖRSKAP SAMT SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG  

III/146 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN



 

AVDELNING 02 

INRE MARKNADEN, INDUSTRI, ENTREPRENÖRSKAP SAMT SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG 

Allmän sammanfattning av anslag (2020 och 2019) och genomförande (2018)  

Av- 
delning 
Kapitel 

Rubrik 
Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

02 01 ADMINISTRATIVA 
UTGIFTER FÖR POLITI- 
KOMRÅDET INRE MARK- 
NADEN, INDUSTRI, ENTRE- 
PRENÖRSKAP SAMT SMÅ 
OCH MEDELSTORA 
FÖRETAG 143 125 214 143 125 214 140 150 155 140 150 155 134 585 042,23 134 585 042,23 

02 02 PROGRAMMET FÖR FÖRE- 
TAGENS KONKURREN- 
SKRAFT OCH SMÅ OCH 
MEDELSTORA FÖRETAG 
(COSME) 399 458 400 358 809 216 357 869 000 213 482 000 385 685 660,05 243 032 893,29 

02 03 DEN INRE MARKNADEN 
FÖR VAROR OCH TJÄNSTER 119 295 657 113 954 117 111 534 886 107 954 486 77 873 848,62 69 530 001,57 

02 04 HORISONT 2020  –  
FORSKNING SOM RÖR 
NÄRINGSLIV 358 791 013 342 127 000 363 627 355 313 939 538 360 259 375,84 341 554 091,11 

02 05 EUROPEISKA SATELLIT- 
NAVIGERINGSPROGRAM 
(EGNOS OCH GALILEO) 1 237 760 919 984 232 619 720 346 363 952 628 363 920 406 678,55 992 884 241,82 

02 06 DET EUROPEISKA 
PROGRAMMET FÖR JORD- 
OBSERVATION 643 947 000 549 000 000 858 570 000 599 500 000 642 690 413,57 572 963 432,33 

02 07 DET EUROPEISKA FÖRS- 
VARSINDUSTRIELLA 
UTVECKLINGSPRO- 
GRAMMET (EDIDP) 254 500 000 200 000 000 243 250 000 145 250 000 

Avdelning 02 –  Totalt 3 156 878 203 2 691 248 166 2 795 347 759 2 472 904 542 2 521 501 018,86 2 354 549 702,35  
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KOMMISSIONEN  
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AVDELNING 02 

INRE MARKNADEN, INDUSTRI, ENTREPRENÖRSKAP SAMT SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG 

KAPITEL 02 01  —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET INRE MARKNADEN, INDUSTRI, 
ENTREPRENÖRSKAP SAMT SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG  

Artiklarna 1, 2, 3 och 5 redovisas i närmare detalj i kapitel XX 01 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 2018–2020 

02 01 ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR 
POLITIKOMRÅDET INRE MARK- 
NADEN, INDUSTRI, ENTREPRE- 
NÖRSKAP SAMT SMÅ OCH 
MEDELSTORA FÖRETAG  

02 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt 
anställda som arbetar med politi- 
kområdet Inre marknaden, industri, 
entreprenörskap samt små och 
medelstora företag  5,2 91 369 060 88 743 647 84 141 207,57 92,09  

02 01 02 Extern personal och andra adminis- 
trativa utgifter till stöd för politikområdet 
Inre marknaden, industri, entrepre- 
nörskap samt små och medelstora 
företag  

02 01 02 01 Extern personal 5,2 7 088 788 6 866 110 6 467 828,—  91,24 

02 01 02 11 Andra administrativa utgifter 5,2 5 069 197 5 110 730 5 465 744,99 107,82 

Artikel 02 01 02  –  Delsumma 12 157 985 11 976 840 11 933 572,99 98,15  

02 01 03 Utgifter avseende utrustning och tjänster 
för informations- och kommunikation- 
steknik inom politikområdet Inre mark- 
naden, industri, entreprenörskap samt 
små och medelstora företag  5,2 5 993 597 5 949 448 6 736 645,63 112,40  

02 01 04 Stödutgifter för insatser och program på 
politikområdet Inre marknaden, industri, 
entreprenörskap samt små och 
medelstora företag  

02 01 04 01 Stödutgifter för programmet för företagens 
konkurrenskraft och små och medelstora 
företag 1,1 3 117 349 2 800 000 3 523 616,10 113,03 

02 01 04 02 Stödutgifter för standardisering och till- 
närmning av lagstiftning 1,1 160 000 160 000 160 000,—  100,00 

02 01 04 03 Stödutgifter för de europeiska satellitnavi- 
geringsprogrammen 1,1 3 500 000 3 000 000 3 347 375,61 95,64 

III/148 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 02 —  INRE MARKNADEN, INDUSTRI, ENTREPRENÖRSKAP SAMT SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG



 

KAPITEL 02 01  —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET INRE MARKNADEN, INDUSTRI, 
ENTREPRENÖRSKAP SAMT SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG  (forts.) 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 2018–2020  

02 01 04 (forts.) 

02 01 04 04 Stödutgifter för det europeiska jord- 
observationsprogrammet (Copernicus) 1,1 3 000 000 2 900 000 2 660 580,—  88,69 

02 01 04 05 Stödutgifter för det europeiska försvarsin- 
dustriella utvecklingsprogrammet 
(EDIDP) 1,1 500 000 1 750 000 

Artikel 02 01 04 – Delsumma 10 277 349 10 610 000 9 691 571,71 94,30  

02 01 05 Stödutgifter för forsknings- och innova- 
tionsprogram inom politikområdet 
Näringsliv  

02 01 05 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt 
anställda som genomför forsknings- och 
innovationsprogrammen  –  Horisont 2020 1,1 7 745 000 7 851 000 7 045 017,—  90,96 

02 01 05 02 Extern personal som genomför 
forsknings- och innovationsprogram  – 
Horisont 2020 1,1 2 556 000 2 711 111 2 832 686,—  110,82 

02 01 05 03 Andra administrativa utgifter för 
forsknings- och innovationsprogram  – 
Horisont 2020 1,1 2 500 000 2 400 000 2 704 269,33 108,17  

Artikel 02 01 05  –  Delsumma 12 801 000 12 962 111 12 581 972,33 98,29  

02 01 06 Genomförandeorgan  

02 01 06 01 Genomförandeorganet för små och 
medelstora företag  –  Bidrag från 
programmet för företagens konkurren- 
skraft och små och medelstora företag 
(Cosme) 1,1 10 526 223 9 908 109 9 500 072,—  90,25  

Artikel 02 01 06  –  Delsumma 10 526 223 9 908 109 9 500 072,—  90,25  

Kapitel 02 01  –  Totalt 143 125 214 140 150 155 134 585 042,23 94,03  

02 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som arbetar med politikområdet Inre marknaden, industri, 
entreprenörskap samt små och medelstora företag  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

91 369 060 88 743 647 84 141 207,57 

5.7.2019 SV III/149Förslag till allmän budget 2020 
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KAPITEL 02 01  —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET INRE MARKNADEN, INDUSTRI, 
ENTREPRENÖRSKAP SAMT SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG (forts.)  

02 01 02 Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet Inre marknaden, industri, 
entreprenörskap samt små och medelstora företag  

02 01 02 01 Extern personal  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

7 088 788 6 866 110 6 467 828,—  

02 01 02 11 Andra administrativa utgifter  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

5 069 197 5 110 730 5 465 744,99  

02 01 03 Utgifter avseende utrustning och tjänster för informations- och kommunikationsteknik inom politikområdet Inre 
marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag 

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

5 993 597 5 949 448 6 736 645,63  

02 01 04 Stödutgifter för insatser och program på politikområdet Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och 
medelstora företag  

02 01 04 01 Stödutgifter för programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

3 117 349 2 800 000 3 523 616,10  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för studier, möten med experter, information och publikationer som direkt kan 
knytas till förverkligandet av målet för det program eller de åtgärder som omfattas av denna punkt, samt alla andra 
utgifter för tekniskt eller administrativt stöd som inte inbegriper myndighetsuppgifter och som kommissionen lägger 
ut på entreprenad i form av tillfälliga avtal om tjänster. 
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KOMMISSIONEN 
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KAPITEL 02 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET INRE MARKNADEN, INDUSTRI, 
ENTREPRENÖRSKAP SAMT SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG  (forts.)  

02 01 04 (forts.) 

02 01 04 01  (forts.)  

Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt 
artikel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna punkt. Dessa belopp –  som härrör 
från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  – utgör inkomster som avsätts för 
särskilda ändamål enligt bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. De medför avsättning av 
motsvarande anslag till denna del i utgiftsberäkningen och användning av dessa enligt bilagan ”Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet”, som ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster från kandidaternas bidrag för deltagande i unionsprogrammen och i förekommande fall från de 
potentiella kandidaterna på västra Balkan, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda till att 
ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. Detta får göras i 
samma proportion som gäller belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i förhållande till 
den totala anslagsnivån. 

Eventuella inkomster från tredje man, som förs upp under punkt 6 0 3 3 i inkomstberäkningen, kan leda till att 
ytterligare anslag ställs till förfogande under denna punkt i enlighet med i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Se kapitel 02 02. 

02 01 04 02 Stödutgifter för standardisering och tillnärmning av lagstiftning  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

160 000 160 000 160 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för studier, möten med experter, information och publikationer som direkt kan 
knytas till förverkligandet av målet för det program eller de åtgärder som omfattas av denna punkt, och alla andra 
utgifter för tekniskt eller administrativt stöd som inte inbegriper myndighetsuppgifter och som kommissionen lägger 
ut på entreprenad i form av tillfälliga avtal om tjänster.  

Rättslig grund  

Se artikel 02 03 02. 

5.7.2019 SV III/151Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 02 — INRE MARKNADEN, INDUSTRI, ENTREPRENÖRSKAP SAMT SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG



 

KAPITEL 02 01  —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET INRE MARKNADEN, INDUSTRI, 
ENTREPRENÖRSKAP SAMT SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG (forts.)  

02 01 04  (forts.)  

02 01 04 03 Stödutgifter för de europeiska satellitnavigeringsprogrammen  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

3 500 000 3 000 000 3 347 375,61  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för studier, möten med experter, information och publikationer som direkt kan 
knytas till förverkligandet av målet för det program eller de åtgärder som omfattas av denna punkt, samt alla andra 
utgifter för tekniskt eller administrativt bistånd som inte inbegriper uppgifter för offentlig myndighet och som 
kommer att läggas ut på entreprenad av kommissionen i form av tillfälliga servicekontrakt. 

Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, 
måste läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa belopp –  som härrör från Eftastaternas bidrag, 
vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som avsätts för särskilda ändamål enligt 
bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och 
användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”  till denna del i utgiftsberäkningen, 
som ingår i den allmänna budgeten.  

Rättslig grund  

Se kapitel 02 05. 

02 01 04 04 Stödutgifter för det europeiska jordobservationsprogrammet (Copernicus)  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

3 000 000 2 900 000 2 660 580,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för studier, möten med experter, information och publikationer som direkt kan 
knytas till förverkligandet av målet för det program eller de åtgärder som omfattas av denna punkt, samt alla andra 
utgifter för tekniskt eller administrativt stöd som inte inbegriper myndighetsuppgifter och som kommissionen lägger 
ut på entreprenad i form av tillfälliga avtal om tjänster. Verksamhet i samband med det användarforum som inrättats 
enligt artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 911/2010 av den 22 september 2010 om det 
europeiska jordövervakningsprogrammet (GMES) och dess inledande driftsfas (2011–2013) (EUT L 276, 
20.10.2010, s. 1) kan också ingå. 
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2010&mm=10&jj=20&type=L&nnn=276&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2010&mm=10&jj=20&type=L&nnn=276&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 02 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET INRE MARKNADEN, INDUSTRI, 
ENTREPRENÖRSKAP SAMT SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG  (forts.)  

02 01 04 (forts.) 

02 01 04 04  (forts.)  

Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, 
måste läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa belopp –  som härrör från Eftastaternas bidrag, 
vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  – utgör inkomster som avsätts för särskilda ändamål enligt 
bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och 
användning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, 
som ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster från kandidaternas bidrag för deltagande i unionsprogrammen och i förekommande fall från de 
potentiella kandidaterna på västra Balkan, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda till att 
ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. Detta får göras i 
samma proportion som gäller belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i förhållande till 
den totala anslagsnivån. 

Eventuella inkomster från tredje man, som förs upp under punkt 6 0 3 3 i inkomstberäkningen, kan leda till att 
ytterligare anslag ställs till förfogande under denna punkt i enlighet med i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Se kapitel 02 06. 

02 01 04 05 Stödutgifter för det europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammet (EDIDP) 

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

500 000 1 750 000  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för studier, möten med experter, information och publikationer som direkt kan 
knytas till förverkligandet av målet för det program eller de åtgärder som omfattas av denna punkt, samt alla andra 
utgifter för tekniskt eller administrativt stöd som inte inbegriper myndighetsuppgifter och som kommissionen lägger 
ut på entreprenad i form av tillfälliga avtal om tjänster.  

Referensrättsakter  

Se artikel 02 07 01. 
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KAPITEL 02 01  —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET INRE MARKNADEN, INDUSTRI, 
ENTREPRENÖRSKAP SAMT SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG (forts.)  

02 01 05 Stödutgifter för forsknings- och innovationsprogram inom politikområdet Näringsliv  

02 01 05 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som genomför forsknings- och innovationsprogrammen  –  Horisont 
2020  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

7 745 000 7 851 000 7 045 017,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som bidrar till genomförandet av 
forsknings- och innovationsprogram inom Horisont 2020. Det omfattar personer som innehar tjänster som är 
upptagna i de godkända tjänsteförteckningarna och som arbetar med indirekt förvaltade åtgärder som ligger utanför 
kärnenergiområdet, inklusive tjänstemän och tillfälligt anställda vid unionens delegationer. 

Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, 
måste läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa belopp –  som härrör från Eftastaternas bidrag, 
vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  – utgör inkomster som avsätts för särskilda ändamål enligt 
bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och 
användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”  till denna del i utgiftsberäkningen, 
som ingår i den allmänna budgeten.  

Rättslig grund  

Se kapitel 02 04. 

02 01 05 02 Extern personal som genomför forsknings- och innovationsprogram  –  Horisont 2020  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

2 556 000 2 711 111 2 832 686,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern personal som genomför forsknings- och innovationsprogram 
(Horisont 2020) genom indirekta forskningsåtgärder inom andra program än kärnprogram, inklusive extern personal 
stationerad vid unionens delegationer. 
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KAPITEL 02 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET INRE MARKNADEN, INDUSTRI, 
ENTREPRENÖRSKAP SAMT SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG  (forts.)  

02 01 05 (forts.) 

02 01 05 02  (forts.)  

Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, 
måste läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa belopp –  som härrör från Eftastaternas bidrag, 
vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  – utgör inkomster som avsätts för särskilda ändamål enligt 
bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och 
användning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, 
som ingår i den allmänna budgeten.  

Rättslig grund  

Se kapitel 02 04. 

02 01 05 03 Andra administrativa utgifter för forsknings- och innovationsprogram  –  Horisont 2020  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

2 500 000 2 400 000 2 704 269,33  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka andra administrativa utgifter för all förvaltning av forsknings- och innovationspro- 
grammen (Horisont 2020) genom indirekta forskningsåtgärder inom andra program än kärnprogram, inklusive 
administrativa utgifter för personal stationerad vid unionens delegationer. 

Detta anslag är även avsett att täcka utgifter för studier, möten med experter, information och publikationer som 
direkt kan knytas till förverkligandet av målet för det program eller de åtgärder som omfattas av denna punkt, samt 
alla andra utgifter för tekniskt eller administrativt bistånd som inte inbegriper uppgifter för offentlig myndighet och 
som kommer att läggas ut på entreprenad av kommissionen i form av tillfälliga servicekontrakt. 

Det är även avsett att täcka utgifter för tekniskt och administrativt stöd i samband med fastställande, förberedelser, 
förvaltning, uppföljning, revision och översyn av program eller projekt, till exempel utgifter för konferenser, 
workshops, seminarier, utveckling och underhåll av it-system, tjänsteresor, utbildning och representation. 

Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, 
måste läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa belopp –  som härrör från Eftastaternas bidrag, 
vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som avsätts för särskilda ändamål enligt 
bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och 
användning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, 
som ingår i den allmänna budgeten.  

Rättslig grund  

Se kapitel 02 04. 
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KAPITEL 02 01  —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET INRE MARKNADEN, INDUSTRI, 
ENTREPRENÖRSKAP SAMT SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG (forts.)  

02 01 06 Genomförandeorgan  

02 01 06 01 Genomförandeorganet för små och medelstora företag –  Bidrag från programmet för företagens konkurrenskraft och 
små och medelstora företag (Cosme)  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

10 526 223 9 908 109 9 500 072,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka organets utgifter för personal och administration till följd av organets uppgift i 
förvaltningen av åtgärder inom programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag 
(Cosme). 

Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, 
måste läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa belopp –  som härrör från Eftastaternas bidrag, 
vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  – utgör inkomster som avsätts för särskilda ändamål enligt 
bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och 
användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”  till denna del i utgiftsberäkningen, 
som ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster från kandidaternas bidrag för deltagande i unionsprogrammen och i förekommande fall från de 
potentiella kandidaterna på västra Balkan, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda till att 
ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. Detta får göras i 
samma proportion som gäller belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i förhållande till 
den totala anslagsnivån. 

Eventuella inkomster från tredje man, som förs upp under punkt 6 0 3 3 i inkomstberäkningen, kan leda till att 
ytterligare anslag ställs till förfogande under denna punkt i enlighet med i budgetförordningen. 

Organets tjänsteförteckning finns i bilagan  ”Personal” till detta avsnitt.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar 
för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram (EGT L 11, 16.1.2003, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1639/2006/EG av den 24 oktober 2006 om att upprätta ett ramprogram för 
konkurrenskraft och innovation (2007–2013) (EUT L 310, 9.11.2006, s. 15). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1287/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av ett 
program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (2014–2020) och om upphävande av beslut 
nr 1639/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 33). 
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KAPITEL 02 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET INRE MARKNADEN, INDUSTRI, 
ENTREPRENÖRSKAP SAMT SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG  (forts.)  

02 01 06 (forts.) 

02 01 06 01  (forts.) 

Referensrättsakter  

Kommissionens beslut 2004/20/EG av den 23 december 2003 om inrättande av ett genomförandeorgan med 
benämningen ”Exekutiva byrån för intelligent energi” för att förvalta gemenskapsprogram på energiområdet enligt 
rådets förordning (EG) nr 58/2003 (EUT L 5, 9.1.2004, s. 85). 

Kommissionens beslut 2007/372/EG av den 31 maj 2007 om ändring av beslut 2004/20/EG för att ändra Exekutiva 
byrån för intelligent energi till genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation (EUT L 140, 1.6.2007, 
s. 52). 

Kommissionens genomförandebeslut 2013/771/EU av den 17 december 2013 om inrättande av genomför- 
andeorganet för små och medelstora företag och om upphävande av besluten 2004/20/EG och 2007/372/EG 
(EUT L 341, 18.12.2013, s. 73). 

Kommissionens beslut C(2013) 9414 av den 23 december 2013 om delegering av befogenheter till genomför- 
andeorganet för små och medelstora företag för att utföra uppgifter kopplade till genomförandet av unionsprogram 
på områdena energi, miljö, klimatåtgärder, konkurrenskraft och små och medelstora företag, forskning och 
innovation, IKT samt havspolitik och fiske, som omfattar i synnerhet utnyttjande av anslag i unionens allmänna 
budget. 
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KAPITEL 02 02  —  PROGRAMMET FÖR FÖRETAGENS KONKURRENSKRAFT OCH SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG 
(COSME) 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

02 02 PROGRAMMET FÖR 
FÖRETAGENS 
KONKURREN- 
SKRAFT OCH SMÅ 
OCH MEDELSTORA 
FÖRETAG (COSME)  

02 02 01 Främjande av entrepre- 
nörskap och förbättring 
av unionsföretagens 
konkurrenskraft och 
marknadstillträde  1,1 135 298 400 143 261 000 130 039 000 100 813 000 128 046 666,56 77 369 196,36 54,01  

02 02 02 Förbättra små och 
medelstora företags 
tillgång till finansiering 
i form av eget kapital 
och lån  1,1 264 160 000 210 000 000 224 430 000 106 000 000 249 771 206,41 160 687 572,89 76,52  

02 02 51 Slutförande av tidigare 
verksamheter inom 
konkurrenskraft och 
entreprenörskap  1,1 p.m. 639 000 p.m. p.m. 0,— 480 144,45 75,14  

02 02 77 Pilotprojekt och 
förberedande åtgärder  

02 02 77 03 Förberedande åtgärd – 
Erasmus för unga före- 
tagare 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 

02 02 77 10 Förberedande åtgärd – 
Euromed: innovativa 
företagare för förändring 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 

02 02 77 16 Pilotprojekt  –  Tillverkn- 
ingens framtid 1,1 p.m. p.m. p.m. 200 000 0,— 0,— 

02 02 77 17 Pilotprojekt  ‒  Över- 
låtelser av företag till 
anställda och den 
kooperativa modellen: 
Säkerställa små och 
medelstora företags håll- 
barhet 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 181 232,42 

02 02 77 18 Pilotprojekt  ‒  Kvinnliga 
företagsänglar 1,1 p.m. p.m. p.m. 636 000 0,— 0,— 
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KAPITEL 02 02  —  PROGRAMMET FÖR FÖRETAGENS KONKURRENSKRAFT OCH SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG 
(COSME)  (forts.) 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar  

02 02 77 (forts.) 

02 02 77 19 Pilotprojekt  ‒  Global 
turism 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 411 999,50 

02 02 77 21 Förberedande åtgärd  ‒  
Transnationella kulturre- 
laterade europeiska 
turistprodukter 1,1 p.m. p.m. p.m. 600 000 0,— 148 440,44 

02 02 77 23 Pilotprojekt  –  Youth on 
the SPOT –  Särskilt 
partnerskap för turism 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 228 527,24 

02 02 77 24 Pilotprojekt  –  
Varumärket Destination 
Europa –  Främja Europa 
i turistsektorn 1,1 p.m. p.m. p.m. 585 400 0,— 184 395,55 

02 02 77 25 Pilotprojekt  –  Företagse- 
konomiskt kapacitet- 
suppbyggande för unga 
migranter 1,1 p.m. 531 206 p.m. 883 400 0,— 900 086,66 169,44 

02 02 77 26 Pilotprojekt  –  Initiativ 
för företagsetablering 
inom delningsekonomin  
– Finansiering av fram- 
tidens europeiska entre- 
prenörskap 1,1 p.m. 566 300 p.m. p.m. 0,— 329 700,—  58,22 

02 02 77 27 Pilotprojekt  –  
Minskning av ungdoms- 
arbetslösheten och 
inrättande av kooperativ 
för att öka arbetstill- 
fällena i EU 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 217 588,63 

02 02 77 28 Pilotprojekt  –  Ett 
instrument för små och 
medelstora företag för 
att öka kvinnors 
deltagande 1,1 p.m. p.m. p.m. 150 200 0,— 0,—  

02 02 77 29 Förberedande åtgärd  –  
Den europeiska turisthu- 
vudstaden 1,1 p.m. 740 700 p.m. 974 000 0,— 640 703,10 86,50 

02 02 77 30 Pilotprojekt  –  Att uppnå 
ledarskap när det gäller 
företagande och 
samarbetsmöjligheter 1,1 p.m. 225 000 p.m. p.m. 0,— 524 568,97 233,14 

02 02 77 31 Förberedande åtgärd  –  
Kultureuropa: 
Främjande av Europas 
kulturskatter 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 100 000,— 0,—  
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KAPITEL 02 02 — PROGRAMMET FÖR FÖRETAGENS KONKURRENSKRAFT OCH SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG 
(COSME)  (forts.) 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

02 02 77 32 Förberedande åtgärd – 
Global turism 1,1 p.m. 720 000 p.m. 540 000 1 800 000,— 0,— 0 

02 02 77 33 Förberedande åtgärd – 
Företagsekonomiskt 
kapacitetsuppbyggande 
för unga migranter 1,1 p.m. 366 010 p.m. p.m. 1 168 765,08 489 030,08 133,61 

02 02 77 34 Pilotprojekt  –  Förstärkt 
internationaliseringska- 
pacitet genom euro- 
peiska nätverk för små 
och medelstora företag 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 500 000,— 0,— 

02 02 77 35 Förberedande åtgärd – 
Påskyndande av 
moderniseringen av 
industri genom ökat stöd 
för alleuropeiska 
demonstrationsanlägg- 
ningar  – 3D-utskrifter 1,1 p.m. 100 000 p.m. 400 000 799 022,— 239 707,— 239,71 

02 02 77 36 Förberedande åtgärd – 
Cir©Lean: Ett företags- 
främjande nätverk för att 
små och medelstora 
företag inom unionen 
ska kunna använda sig 
av de affärsmöjligheter 
som den cirkulära 
ekonomin erbjuder 1,1 p.m. 450 000 p.m. p.m. 1 500 000,— 0,— 0 

02 02 77 38 Förberedande åtgärd – 
Minskning av ungdoms- 
arbetslösheten och 
inrättande av 
kooperativ för att öka 
arbetstillfällena i EU 1,1 p.m. 600 000 2 000 000 1 000 000 

02 02 77 39 Pilotprojekt  –  Turism 
och tjänstekvalitet 1,1 p.m. 120 000 420 000 210 000 

02 02 77 40 Pilotprojekt  –  Internet- 
anslutning via satellit- 
baserat bredband för att 
ge skolor som inte är 
uppkopplade tillgång till 
utbildningsmaterial med 
multimedieinnehåll 1,1 p.m. 490 000 980 000 490 000  

Artikel 02 02 77 –  
Delsumma 

p.m. 4 909 216 3 400 000 6 669 000 7 867 787,08 4 495 979,59 91,58  

Kapitel 02 02  –  Totalt 399 458 400 358 809 216 357 869 000 213 482 000 385 685 660,05 243 032 893,29 67,73  
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KAPITEL 02 02 — PROGRAMMET FÖR FÖRETAGENS KONKURRENSKRAFT OCH SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG 
(COSME)  (forts.)  

02 02 01 Främjande av entreprenörskap och förbättring av unionsföretagens konkurrenskraft och marknadstillträde 

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

135 298 400 143 261 000 130 039 000 100 813 000 128 046 666,56 77 369 196,36  

Anmärkningar  

Detta anslag ska täcka insatser för att stärka företagens konkurrenskraft, särskilt små och medelstora företags, fostra 
en anda av entreprenörskap och främja grundande och tillväxt i små och medelstora företag. 

Bland annat ingår följande åtgärder: 

—  Nätverk med berörda parter. 

—  Projekt för första kommersiella tillämpning. 

—  Analys, utarbetande och samordning av politiken mellan de deltagande länderna.  

—  Politikåtgärder för att främja företagande.  

—  Insatser för spridning av information, informationskampanjer och rådgivning för att öka små och medelstora 
företags konkurrenskraft och hjälpa dem att delta på och utanför den inre marknaden. 

—  Stöd till åtgärder som medlemsstater eller regioner vidtar gemensamt, samt andra åtgärder i programmet. 

Unionen kommer att ge sitt stöd till initiativ som nätverket Enterprise Europe och åtgärder för att främja 
företagaranda. Unionen kommer också att stödja projekt för första tillämpning eller saluföring av tekniker, metoder 
eller produkter (t.ex. inom nya företagskoncept för konsumentvaror) av unionsintresse som redan visat sig tekniskt 
framgångsrika men som på grund av kvarstående risker ännu inte nått någon betydande marknadspenetration. 
Projekten ska utformas så att de främjar en större användning i de deltagande länderna och underlättar marknad- 
spenetrationen. 

Projekt ska också utformas för att förbättra förutsättningarna genom kapacitetsuppbyggnad i kluster och andra 
företagsnätverk, framför allt för stöd till internationalisering av små och medelstora företag för att garantera 
konkurrenskraften och hållbarheten hos unionsföretagen, inklusive i turistnäringen, genom att stödja enhetlighet 
och samstämmighet i genomförandet och utarbetandet av unionspolitiken. Dessutom kommer det att skapas projekt 
för att stödja genomförandet av strategin för den inre marknaden och initiativet för nystartade företag. Stödåtgärder 
som direkt kan knytas till uppnåendet av dessa mål kan också få stöd, t.ex. möten och workshoppar, undersökningar, 
information och publikationer samt deltagande i studiegrupper. 

Hållbar turismverksamhet kommer att uppmärksammas särskilt, och inledningsvis kommer företräde att ges för 
mjuk rörlighet, cykelvägnät, ekoturism och naturskydd. Tillgänglighet för alla, särskilt för personer med nedsatt 
rörlighet och personer från mindre gynnade socialgrupper, är också viktigt i detta sammanhang. 
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KAPITEL 02 02  —  PROGRAMMET FÖR FÖRETAGENS KONKURRENSKRAFT OCH SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG 
(COSME) (forts.) 

02 02 01  (forts.) 

Unionen kommer att samordna, främja och stödja åtgärder till förmån för hållbar turism, såsom 

—  bevarande av långsiktiga hållbara turisttillgångar genom skydd av det naturliga, kulturella, historiska och 
industriella arvet, 

—  samordning och stöd för tillgång till information om hållbar turism och tjänster för mindre gynnade medborgare 
som lever i fattigdom samt för personer med nedsatt rörlighet,  

—  gränsöverskridande samordning av europeiska cykelnät tillsammans med information om järnvägstjänster och 
långfärdsbusstrafik. 

Programmet Erasmus för unga företagare ska stimulera europeiskt entreprenörskap, kunskapsspridning och 
spridning av god praxis samt uppbyggnad av användbara nätverk, partnerskap, företag och arbetstillfällen. 

På grund av dagens svåra ekonomiska situation är det absolut nödvändigt att stödja europeiska företag, särskilt unga 
innovativa nyetablerade företag och kvinnliga företagare, och att främja företagande genom att avsätta tillräckliga 
medel till program som programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (Cosme). 
Närmare bestämt är det viktigt att stödja och stimulera de mest innovativa och moderna sektorerna, t.ex. deln- 
ingsekonomin och den digitala ekonomin. Det är viktigt att unionen ger stöd till unga företagare som är aktiva i 
dessa sektorer och till utveckling och genomförande av instrument som gör det möjligt för innovativa nyetablerade 
företag att konkurrera globalt med tredjeländer. Stöd ges också för att öka de små och medelstora företagens 
deltagande i offentlig upphandling. 

Särskilt programmet  ”Erasmus för unga företagare”  har visat mycket goda resultat och varit mycket effektivt när det 
gäller att framgångsrikt bidra till bekämpningen av ungdomsarbetslösheten och stödet till kraftfulla nyetableringar i 
Europa. 

De finansiella anslagen för programmet Erasmus för unga företagare bör upprätthållas, särskilt av följande skäl: 

—  Syftet med programmet är att främja europeiskt företagande, utbyte av kunskap och bästa praxis samt inrättandet 
av värdefulla nätverk och partnerskap. 

—  Programmet är mycket framgångsrikt och antalet deltagare har ökat under de senaste åren samt förväntas öka 
ytterligare i framtiden.  

—  Programmet hanterar effektivt problemet med arbetslöshet. Det hjälper nämligen arbetslösa att bli egenföretagare 
och befintliga små och medelstora företag att skapa arbetstillfällen och öka sin omsättning genom att utvidga 
och/eller internationalisera verksamheten.  

—  Antalet ansökningar överstiger med råge det som kommissionen kan uppfylla med de ekonomiska medel som för 
närvarande står till förfogande. 

Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 
och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp  –  som härrör från 
Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster avsatta för särskilda 
ändamål i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför avsättning av 
motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som fogas 
till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten. 
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KAPITEL 02 02 — PROGRAMMET FÖR FÖRETAGENS KONKURRENSKRAFT OCH SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG 
(COSME)  (forts.)  

02 02 01  (forts.) 

Eventuella inkomster från kandidaternas bidrag för deltagande i unionsprogrammen och i förekommande fall från de 
potentiella kandidaterna på västra Balkan, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda till att 
ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. Detta får göras i 
samma proportion som gäller belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i förhållande till 
den totala anslagsnivån. 

Motsvarande belopp beräknas uppgå till 4 815 000 euro.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1287/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av ett 
program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (2014–2020) och om upphävande av beslut 
nr 1639/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 33), särskilt artikel 3.1 a, b och c.  

02 02 02 Förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering i form av eget kapital och lån  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

264 160 000 210 000 000 224 430 000 106 000 000 249 771 206,41 160 687 572,89  

Anmärkningar  

Detta anslag ska användas för att förbättra tillgången för små och medelstora företag, inbegripet företag som drivs av 
kvinnor, till finansiering i form av eget kapital och lån, under start-, tillväxt- och överlåtelsefaserna. 

Ett lånegarantiinstrument ska tillhandahålla motgarantier, direkta garantier och andra riskdelningsavtal för lånefi- 
nansiering i syfte att minska små och medelstora företags särskilda problem med att få tillgång till finansiering, vilka 
beror antingen på en förmodad högre risk eller på bristande säkerhet, samt värdepapperisering av små och 
medelstora företags fordringar. 

Ett egetkapitalinstrument för tillväxt ska möjliggöra investeringar i riskkapitalfonder som investerar i små och 
medelstora företag som befinner sig i expansions- och tillväxtfasen, samtidigt som de tillämpar ett jämställd- 
hetsinriktat och icke diskriminerande tillvägagångssätt, i synnerhet de som är verksamma i mer än ett land. Det ska 
vara möjligt att investera i nystartade företag, tillsammans med egetkapitalinstrumentet för FoU inom Horisont 2020. 
I fråga om fonder som beviljar finansiering under företagens olika utvecklingsfaser ska finansieringen från 
egetkapitalinstrumenten för tillväxt och FoU inom Horisont 2020 tillhandahållas proportionellt. Stödet från 
egetkapitalinstrumentet för tillväxt ska ges direkt av Europeiska investeringsfonden (EIF) eller andra organ som 
ansvarar för genomförandet på kommissionens vägnar, eller av fonder som investerar i andra fonder (funds-of-funds) 
eller instrument som investerar över gränserna. 

Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, 
måste läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp –  som härrör från Eftastaternas bidrag, 
vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som avsätts för särskilda ändamål enligt 
bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och 
användning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, 
som ingår i den allmänna budgeten. 
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Eventuella inkomster från kandidaternas bidrag för deltagande i unionsprogrammen och i förekommande fall från de 
potentiella kandidaterna på västra Balkan, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda till att 
ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. Detta får göras i 
samma proportion som gäller belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i förhållande till 
den totala anslagsnivån. 

Återbetalningar från finansieringsinstrument i enlighet med artikel 209.3 i budgetförordningen, inbegripet kapitalå- 
terbetalningar, utlösta garantier och återbetalningar på lånesumman, som betalas tillbaka till kommissionen och tas 
upp i punkt 6 4 1 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med 
artiklarna 21.3 och 22.1 i budgetförordningen. 

Motsvarande belopp av inkomster avsatta för särskilda ändamål beräknas uppgå till 27 300 000 euro.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1287/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av ett 
program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (2014–2020) och om upphävande av beslut 
nr 1639/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 33), särskilt artikel 3.1 d.  

02 02 51 Slutförande av tidigare verksamheter inom konkurrenskraft och entreprenörskap  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 639 000 p.m. p.m. 0,—  480 144,45  

Anmärkningar  

Detta anslag ska täcka betalningar av åtaganden som återstår att reglera från tidigare år. 

Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, 
måste läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp –  som härrör från Eftastaternas bidrag, 
vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  – utgör inkomster som avsätts för särskilda ändamål enligt 
bestämmelserna i artikel 21.2 e, f och g i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och 
användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”  till denna del i utgiftsberäkningen, 
som ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster från kandidaternas bidrag för deltagande i unionsprogrammen och i förekommande fall från de 
potentiella kandidaterna på västra Balkan, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda till att 
ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 e, f och g i budgetförordningen. 
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Rättslig grund 

Rådets beslut 89/490/EEG av den 28 juli 1989 om förbättring av företagsklimatet och om åtgärder för att främja 
utvecklingen av företag, särskilt små och medelstora företag, i gemenskapen (EGT L 239, 16.8.1989, s. 33). 

Rådets beslut 91/179/EEG av den 25 mars 1991 om godkännande av mandat för internationella kopparstudie- 
gruppen (EGT L 89, 10.4.1991, s. 39). 

Rådets beslut 91/319/EEG av den 18 juni 1991 om revidering av programmet för förbättring av företagsklimatet och 
om åtgärder för att främja utvecklingen av företag, särskilt små och medelstora företag, i gemenskapen (EGT L 175, 
4.7.1991, s. 32). 

Rådets beslut 91/537/EEG av den 14 oktober 1991 om godkännande av mandat för internationella nickelstudie- 
gruppen (EGT L 293, 24.10.1991, s. 23). 

Rådets beslut 92/278/EEG av den 18 maj 1992 om konsolidering av Centret för industriellt samarbete mellan EG 
och Japan (EGT L 144, 26.5.1992, s. 19). 

Rådets beslut 93/379/EEG av den 14 juni 1993 om ett flerårigt program för gemenskapens åtgärder för att förstärka 
insatserna på prioriterade områden och för att säkerställa att företagspolitiken i gemenskapen fullföljs och förstärks, 
särskilt när det gäller små och medelstora företag (EGT L 161, 2.7.1993, s. 68). 

Rådets beslut 96/413/EG av den 25 juni 1996 om genomförande av ett åtgärdsprogram för gemenskapen för att 
främja den europeiska industrins konkurrenskraft (EGT L 167, 6.7.1996, s. 55). 

Rådets beslut 97/15/EG av den 9 december 1996 om ett tredje flerårigt program för små och medelstora företag i 
Europeiska unionen (1997–2000) (EGT L 6, 10.1.1997, s. 25). 

Rådets beslut 2000/819/EG av den 20 december 2000 om ett flerårigt program för företag och företagaranda, särskilt 
för små och medelstora företag (SMF) (2001–2005) (EGT L 333, 29.12.2000, s. 84). 

Rådets beslut 2001/221/EG av den 12 mars 2001 om gemenskapens deltagande i internationella studiegruppen för 
bly och zink (EGT L 82, 22.3.2001, s. 21). 

Rådets beslut 2002/651/EG av den 22 juli 2002 om Europeiska gemenskapens medverkan i Internationella studie- 
gruppen för gummi (EGT L 215, 10.8.2002, s. 13). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskaps- 
förfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om 
inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet (EUT L 136, 30.4.2004, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 593/2004/EG av den 21 juli 2004 om ändring av rådets beslut 2000/819/EG 
om ett flerårigt program för företag och företagaranda, särskilt för små och medelstora företag (SMF) (2001–2005) 
(EUT L 268, 16.8.2004, s. 3). 
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Europaparlamentets och rådets beslut nr 1776/2005/EG av den 28 september 2005 om ändring av rådets beslut 2000/ 
819/EG om ett flerårigt program för företag och företagaranda, särskilt för små och medelstora företag (SMF) 
(2001–2005) (EUT L 289, 3.11.2005, s. 14). 

Kommissionens beslut 2006/77/EG av den 23 december 2005 om upprättande av en högnivågrupp för konkurren- 
skraft, energi och miljö (EUT L 36, 8.2.2006, s. 43). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1639/2006/EG av den 24 oktober 2006 om att upprätta ett ramprogram för 
konkurrenskraft och innovation (2007–2013) (EUT L 310, 9.11.2006, s. 15). 

02 02 77 Pilotprojekt och förberedande åtgärder  

02 02 77 03 Förberedande åtgärd  –  Erasmus för unga företagare  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Denna punkt ska täcka åtaganden som återstår att reglera från tidigare år enligt den förberedande åtgärden.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

02 02 77 10 Förberedande åtgärd  –  Euromed: innovativa företagare för förändring  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag ska täcka åtaganden som återstår att reglera från tidigare år enligt den förberedande åtgärden. 
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Rättslig grund 

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

02 02 77 16 Pilotprojekt – Tillverkningens framtid  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 200 000 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag ska täcka åtaganden som återstår att reglera från tidigare år enligt pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

02 02 77 17 Pilotprojekt ‒  Överlåtelser av företag till anställda och den kooperativa modellen: Säkerställa små och medelstora 
företags hållbarhet  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 181 232,42  

Anmärkningar  

Denna punkt ska täcka åtaganden som återstår att reglera från tidigare år enligt pilotprojektet. 
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Rättslig grund 

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

02 02 77 18 Pilotprojekt ‒  Kvinnliga företagsänglar  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 636 000 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka åtaganden som återstår att reglera från tidigare år enligt pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

02 02 77 19 Pilotprojekt ‒  Global turism  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  411 999,50 

Anmärkningar  

Denna punkt ska täcka åtaganden som återstår att reglera från tidigare år enligt pilotprojektet. 
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Rättslig grund 

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

02 02 77 21 Förberedande åtgärd  ‒  Transnationella kulturrelaterade europeiska turistprodukter  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 600 000 0,— 148 440,44  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden. 

02 02 77 23 Pilotprojekt – Youth on the SPOT  –  Särskilt partnerskap för turism  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 228 527,24  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet. 

02 02 77 24 Pilotprojekt – Varumärket Destination Europa –  Främja Europa i turistsektorn  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 585 400 0,— 184 395,55 
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KAPITEL 02 02  —  PROGRAMMET FÖR FÖRETAGENS KONKURRENSKRAFT OCH SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG 
(COSME) (forts.) 

02 02 77  (forts.)  

02 02 77 24 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år enligt pilotprojektet. 

02 02 77 25 Pilotprojekt –  Företagsekonomiskt kapacitetsuppbyggande för unga migranter  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 531 206 p.m. 883 400 0,—  900 086,66  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år enligt pilotprojektet. 

02 02 77 26 Pilotprojekt –  Initiativ för företagsetablering inom delningsekonomin  –  Finansiering av framtidens europeiska 
entreprenörskap  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 566 300 p.m. p.m. 0,—  329 700,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år enligt pilotprojektet. 

02 02 77 27 Pilotprojekt –  Minskning av ungdomsarbetslösheten och inrättande av kooperativ för att öka arbetstillfällena i EU  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  217 588,63 
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KAPITEL 02 02 — PROGRAMMET FÖR FÖRETAGENS KONKURRENSKRAFT OCH SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG 
(COSME)  (forts.)  

02 02 77  (forts.)  

02 02 77 27  (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år enligt pilotprojektet. 

02 02 77 28 Pilotprojekt  –  Ett instrument för små och medelstora företag för att öka kvinnors deltagande  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 150 200 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år enligt pilotprojektet. 

02 02 77 29 Förberedande åtgärd –  Den europeiska turisthuvudstaden  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 740 700 p.m. 974 000 0,— 640 703,10  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 02 02  —  PROGRAMMET FÖR FÖRETAGENS KONKURRENSKRAFT OCH SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG 
(COSME) (forts.) 

02 02 77  (forts.) 

02 02 77 30 Pilotprojekt – Att uppnå ledarskap när det gäller företagande och samarbetsmöjligheter  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 225 000 p.m. p.m. 0,—  524 568,97  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

02 02 77 31 Förberedande åtgärd  –  Kultureuropa: Främjande av Europas kulturskatter  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 1 100 000,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden. 

Genom att utnyttja Europaåret för kulturarv 2018 syftar denna åtgärd till att presentera och främja mångfalden och 
rikedomen i Europas kulturarv och kulturella uttryck (platser som finns upptagna på Unescos världsarvslista, musik- 
och matfestivaler, folklore och andlighet) som ett skäl till att besöka Europa, en kontinent präglad av kultur och 
kreativitet. 

Den verksamhet som utförs inom ramen för denna förberedande åtgärd kan knytas till temat Kultureuropa –  
Främjande av Europas kulturskatter inom ramen för vilket enskilda länder, regioner eller makroregioner presenterar 
sitt eget kulturarv och sina kulturella tillgångar inför en bred internationell publik. 

Den förberedande åtgärden bygger på och fortsätter pilotprojektet om det europeiska varumärket, men föreslår ett 
utvidgat tillämpningsområde och en ökad budget. Åtgärden kommer dessutom att inbegripa främjande av mindre 
kända, men lika intressanta platser och turistmål, i syfte att diversifiera utbudet av europeiska turistmål, skapa nya 
turistprodukter och stödja mindre utvecklade regioner. 
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KAPITEL 02 02 — PROGRAMMET FÖR FÖRETAGENS KONKURRENSKRAFT OCH SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG 
(COSME)  (forts.)  

02 02 77  (forts.)  

02 02 77 31  (forts.) 

Portalen VisitEurope.com, som utvecklats med unionsstöd, skulle kunna vara en lämplig plattform för marknads- 
föring och reklam. Dessutom skulle appen 360° European Wonders, som lades fram av kommissionen under 2017, 
kunna integreras i reklam och marknadsföringsstrategin. 

Ytterst kommer åtgärden att öka medvetenheten om en ansvarsfull och hållbar utveckling när det gäller kulturarv 
och skydd av resurser för framtida generationer. 

De huvudsakliga målen och åtgärderna är följande:  

—  Bevara Europas ledande ställning bland världens turistmål genom att främja det europeiska kulturarvet. 

—  Utveckla och stödja reklam- och marknadsföringskanaler (online och offline) som kommer att göra det möjligt 
för turistmålen att maximera räckvidden för sitt turistutbud. 

—  Diversifiera utbudet av europeiska turistmål genom att främja mindre synliga sekundära turistmål –  så kallade 
gömda juveler –  som nya turistprodukter. 

—  Undersöka och identifiera ett antal välutvecklade och tillgängliga alternativa turistmål som har hög potentiell 
efterfrågan och dragningskraft både på interna och utländska marknader.  

—  Samarbeta med olika aktörer i medlemsstaterna i en strävan att öka synligheten för kulturarvsplatser.  

—  Ge stöd till näringslivets aktörer, särskilt små och medelstora företag inom hotell- och transportsektorerna, med 
att ta fram turistprodukter som inbegriper dessa alternativa resmål i deras paketresor.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

02 02 77 32 Förberedande åtgärd  –  Global turism  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 720 000 p.m. 540 000 1 800 000,— 0,—  
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KAPITEL 02 02  —  PROGRAMMET FÖR FÖRETAGENS KONKURRENSKRAFT OCH SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG 
(COSME) (forts.) 

02 02 77  (forts.)  

02 02 77 32 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden. 

Pilotprojektet om global turism inleddes i 2015 års budget. Projektet främsta syfte var att säkerställa att Europa 
skulle gagnas av den globala turismen genom ökningen av BNP inom turistnäringen. Samtidigt kommer det att 
medföra en betydande ekonomisk tillväxt och skapa hållbara arbetstillfällen. 

Pilotprojektet fokuserar på Kina som är den snabbast växande marknaden för turistnäringen i världen. Såsom redan 
har angetts i pilotprojekt förväntas kinesiska turisters benägenhet att resa utomlands att fortsätta att öka under de 
kommande årtiondena. Utanför Asien och Stillahavsområdet är Europa det främsta resmålet för kinesiska resenärer. 
Eftersom Europa ligger på en framstående plats när det gäller kinesiska resmål är det nödvändigt att fundera på hur 
medlemsstaterna på ett mer ändamålsenligt sätt kan ta emot de kinesiska turisterna. Det handlar om ömsesidig 
förståelse och kontinuerlig och hållbar utbildning för anställda inom turistnäringen i hela Europa. 

Den förberedande åtgärden kommer att öka flödena av kinesiska turister genom att underlätta handeln mellan de 
europeiska leverantörerna av turisttjänster och de kinesiska köparna. 

2018 var det europeisk–kinesiska turiståret, och under den förberedande perioden för detta hade projektet om global 
turism en avgörande roll. 

De huvudsakliga målen och åtgärderna är följande: 

—  Identifiera bästa praxis och analysera resultaten av pilotprojektet. 

—  Fortsätta informationskampanjen bland researrangörer och resebyråer.  

— Aktivt delta i det europeisk-kinesiska turiståret 2018. 

—  Utvidga projektets omfattning genom att involvera kinesiska kulturinstitut (dvs. Confucius-institutet) och andra 
aktörer som når ut till medborgarna.  

—  Utöka involveringen av sociala nät och fokusera på digitalisering och skapa incitament för att anpassa 
turistprodukter och turisttjänster till de kinesiska turisternas behov, inbegripet användning av marknadsförings- 
redskap (webbplatser och broschyrer på kinesiska) och främja dem på kinesiska sociala nät (t.ex. Weibo).  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 02 02 — PROGRAMMET FÖR FÖRETAGENS KONKURRENSKRAFT OCH SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG 
(COSME)  (forts.)  

02 02 77  (forts.) 

02 02 77 33 Förberedande åtgärd  –  Företagsekonomiskt kapacitetsuppbyggande för unga migranter  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 366 010 p.m. p.m. 1 168 765,08 489 030,08  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden. 

Kunskap och färdigheter är avgörande inte bara för varje medborgares personliga välbefinnande utan även för 
hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt. Det är därför viktigt att erbjuda ett perspektiv till personer som kommer 
från länder i ekonomisk och social kris, i synnerhet ungdomar, så att de får möjlighet att skapa ett mervärde inte bara 
för sig själva utan även för allmänheten. 

Det är därför viktigt att ge unga migranter och flyktingar tillgång till kunskap och möjlighet att utveckla färdigheter 
som de kan använda och göra något större av när de återvänder till sina hemländer. 

Detta kommer att ge dem möjlighet att inte bara bygga upp en försörjning utan att även utvecklas till företagare, 
bygga upp sina egna företag och skapa arbetstillfällen. 

Kärnan i detta initiativ bör vara riktade mentorsprogram från olika organisationer, såsom civilskydd och samhäll- 
stjänster, samt företag (inklusive lokala leverantörer). Delar av ett dubbelt utbildningssystem skulle hjälpa förm- 
ånstagarna att identifiera särskilda behov i olika organisationer eller företag på plats. 

Den rättsliga situationen rörande väntetiden för att inleda ekonomisk verksamhet skiljer sig mycket åt mellan 
medlemsstaterna. För att pilotprojektet ska lyckas måste man därför även undersöka de befintliga rättsliga ramarna 
och identifiera den bästa praxis som skulle kunna främjas för att påskynda förfarandena så att unga migranter kan 
dra nytta av de föreslagna programmen så snart som möjligt efter att de har kommit fram.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 02 02  —  PROGRAMMET FÖR FÖRETAGENS KONKURRENSKRAFT OCH SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG 
(COSME) (forts.) 

02 02 77  (forts.) 

02 02 77 34 Pilotprojekt – Förstärkt internationaliseringskapacitet genom europeiska nätverk för små och medelstora företag  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 1 500 000,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

02 02 77 35 Förberedande åtgärd  – Påskyndande av moderniseringen av industri genom ökat stöd för alleuropeiska demon- 
strationsanläggningar  –  3D-utskrifter  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 100 000 p.m. 400 000 799 022,—  239 707,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden. 

Modernisering av industrin är av avgörande betydelse för att förbättra unionens konkurrenskraft och är därför en 
oundgänglig hörnsten i dess politik. Avgörande i detta sammanhang är inte bara industriföretagens förmåga att 
utveckla utan också att absorbera och framgångsrikt genomföra ny teknik. Detta förblir dock en stor utmaning för 
många företag. 
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KAPITEL 02 02 — PROGRAMMET FÖR FÖRETAGENS KONKURRENSKRAFT OCH SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG 
(COSME)  (forts.)  

02 02 77  (forts.)  

02 02 77 35  (forts.) 

Olika faser kan identifieras i processen med att utveckla och använda ny teknik. Det finns allt fler belägg för att ett 
marknadsmisslyckande uppstår i demonstrationsfasen (teknisk mognadsgrad 6–8) av innovationsprocessen: mellan 
tillämpad forskning, framtagande av prototyper och marknadstillträde. Testning och validering av prototyper i en 
industriell miljö och certifieringen av nya ansökningar är fortfarande ytterst kostsamt och mycket osäkert. I många 
fall hindrar, eller åtminstone avsevärt fördröjer, detta spridningen på marknaden av mycket lovande innovationer 
från forskning och industri, inbegripet sådana som tidigare finansierats av unionen. Å ena sidan har industriföretag 
mycket ofta inte all nödvändig utrustning och kompetens att utföra ytterligare prototypverksamhet, valideringstester, 
certifieringsförfaranden, kostnadsjämförelser eller annan post-prototypverksamhet som krävs före full produktion 
och marknadsintroduktion. Dessa verksamheter kategoriseras vanligtvis som så kallade engångskostnader och utgör 
en del av den välkända  ”dödsskuggans dal”. Å andra sidan har endast ett fåtal regioner kapacitet på plats för alla 
demonstrationer för att hjälpa företag att genomföra samtliga åtgärder efter prototyputvecklingen inom ett visst 
teknikområde. 

Det finns ett stort behov av och det är motiverat att inrätta en interregional innovationsstruktur, med EU-omfattande 
gemensamma demonstrationsanläggningar (industry commons), som är tillgängliga för industrin och i stånd att 
påskynda införandet av teknik i och av industriföretag. Gemensamma demonstrationsanläggningar kan inrättas 
genom att koppla samman och uppgradera kompletterande resurser som redan finns i regionerna, eller genom att vid 
behov skapa nya gemensamma anläggningar. 

Flera regioner har under tidigare såväl som under pågående verksamhet inom ramen för Vanguard-initiativets 
pilotprojekt (www.s3vanguardinitiative.eu) upplevt att inrättandet av gemensamma demonstrationsanläggningar 
normalt inbegriper en komponent som inte är lönsam. Detta finansieringsunderskott inträffar när man inrättar 
gemensamma anläggningar och samtidigt ska hantera de första driftskostnaderna. När detta finansieringsunderskott 
är täckt kan industriell demonstrationsverksamhet äga rum. Om denna är framgångsrik kan företag därefter utöka sin 
produktion, generera intäkter på marknaden och därmed skapa tillväxt och sysselsättning. För att påskynda 
införandet av ny teknik och en modernisering av industrin, finns det därför ett behov av större offentliga insatser 
för att frigöra innovations- och tillväxtpotentialen. I nuläget finns det inte något lämpligt tvärregionalt eller 
alleuropeiskt instrument för att ge stöd till de mycket välbehövliga investeringarna i innovationsinfrastruktur. 

I detta sammanhang kommer denna förberedande åtgärd att komplettera och vidareutveckla den verksamhet som för 
närvarande pågår inom Vanguard-initiativet (VI) och den tematiska plattformen för smart specialisering för 
industriell modernisering (TSSP IM). Medan TSSP IM och dess interregionala partnerskap, såsom VI, är 
avgörande för att upptäcka och inleda interregionalt samarbete för tekniköverföring, kommer denna åtgärd att 
stödja utvecklingen av investeringar, verksamheter och tjänster samt bära samordningskostnader för gemensamma 
demonstrationsanläggningar som tjänar en kundkrets bestående av industriorganisationer i hela Europa. 

Denna förberedande åtgärd kommer att vara särskilt viktig för att skapa underlag för (den nya) utformningen av 
olika politikområden på unionsnivå, inklusive innovation (FP9), investeringar (Efsi) och sammanhållningspolitiken. 
Inom ramen för åtgärden ska man undersöka både möjligheterna och begränsningarna hos de befintliga medlen och 
finansieringsinstrumenten, för att i sista hand stimulera ny teknik som skapar marknader och främja uppföljn- 
ingsinvesteringar från den privata sektorn, samt genom ett nära eller närmare samarbete med branschorganisationer, 
för att förse de politiska beslutsfattarna med användbara underlag. 

Denna förberedande åtgärd kommer att fokusera på det konkreta VI-pilotprojektet för gemensamma demonstrations- 
anläggningar för högpresterande produktion genom 3D-utskrifter (3DP). 3DP-pilotprojektet är ett av de mest 
avancerade, men i flera industritillämpningar innebär det en enorm investeringsutmaning. 3D-utskrifter har också 
karaktäriserats som en omvälvande teknik som avsevärt inverkar på en rad olika industrisektorer. 

5.7.2019 SV III/177Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 02 — INRE MARKNADEN, INDUSTRI, ENTREPRENÖRSKAP SAMT SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

http://www.s3vanguardinitiative.eu


 

KAPITEL 02 02  —  PROGRAMMET FÖR FÖRETAGENS KONKURRENSKRAFT OCH SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG 
(COSME) (forts.) 

02 02 77  (forts.)  

02 02 77 35 (forts.) 

Konkret kommer den förberedande åtgärden att inriktas på följande insatser: 

1. Inrätta en operativ plattform av sammankopplade demonstrationsanläggningar mellan regioner genom att t.ex.  

—  ansluta demonstrationsanläggningar som virtuella stödplattformar, 

—  övervaka tillgången på know-how, utrustning och tjänster som erbjuds branschen, vilket säkerställer en bred 
sektorstäckning,  

—  vid behov utvidga nätverket av anslutna anläggningar för en bättre industriell och/eller geografisk täckning,  

—  inrätta ett nätverk av ackrediterade tjänsteleverantörer i hela Europa (för stöd, utbildning, certifiering m.m. inom 
nätverksanslutna demonstrationsanläggningar). 

2. Locka till sig industriella demonstrationsprojekt via plattformen genom att t.ex.  

—  samverka med viktiga intressenter,  

—  främja plattformen och identifiera möjligheter, 

—  ytterligare utveckla demonstrationen av 3DP och använda dessa fall för att skapa nya värdekedjor,  

—  identifiera de särskilda samordningskostnaderna och behoven av investeringsstöd,  

—  kommunicera och samarbeta med en bredare publik, inbegripet genom att utnyttja TSSP IM,  

—  arbeta för att skapa synergier mellan relevanta pilotprojekt och relaterade initiativ, 

—  inhämta särskild sakkunskap om finansiering för att hantera specifika investeringsbehov. 

3. Tillhandahålla en sammanfattning med konkreta förslag till ändringar i olika delar av unionens politik, i samråd 
med kommissionens avdelningar. 

För ett garantera ett korrekt genomförande och utvärdering behövs en tidsram på tre år (2018–2020), med en årlig 
uppdatering av färdplanen, som inbegriper en styrgrupp som också omfattar ledamöter av Europaparlamentet. 
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Rättslig grund 

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

02 02 77 36 Förberedande åtgärd –  Cir©Lean: Ett företagsfrämjande nätverk för att små och medelstora företag inom unionen 
ska kunna använda sig av de affärsmöjligheter som den cirkulära ekonomin erbjuder  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 450 000 p.m. p.m. 1 500 000,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden. 

Denna förberedande åtgärd syftar till att skapa ett företagsfrämjande nätverk för att små och medelstora företag ska 
kunna använda sig av de affärsmöjligheter som den cirkulära ekonomin erbjuder. Åtgärden kommer att gynna en ny 
sorts miljövänlig industri, där det värdelösa blir värdefullt genom att alla material får komma till full användning, 
alltså också sidoflöden och avfall. 

De största kemikalieanvändande industrierna och företagen, med dithörande leveranskedjor i olika delar av Europa 
(främst i Finland, Frankrike, Norge, Sverige och Förenade kungariket) försöker skapa nya affärer på sidoflöden och 
avfall. Sidoflöden kan återvinnas och användas som råvaror i nya industrier. Vidareförädling av råvarorna i unionen 
leder till att den största delen av mervärdet skapas på den inre marknaden och därmed gagnar de europeiska 
ekonomierna. Detta kommer att skapa arbetstillfällen och gagna miljön. 

Målgruppen för Cir©Lean är exportinriktade små och medelstora företag som arbetar med industritjänster och har 
vilja, förmåga och ett internationellt perspektiv. Cir©Lean kommer att bygga upp ett systematiskt och långsiktigt 
affärsfrämjande nätverk för unionsbaserade små och medelstora företag, genom att använda den kunskap som finns 
över lands-, sektors- och industrigränserna, och genom att utveckla nya innovativa affärsmodeller för den cirkulära 
ekonomin. Åtgärden kommer att hjälpa de små och medelstora företagen att komma underfund med hur de kan öka 
värdet på (för närvarande oidentifierade) avfalls- och restprodukter genom att omvandla dem till värdefulla 
produkter som kan säljas både på den inhemska och på den internationella marknaden. Åtgärden kommer att 
främja industriell symbios genom att i högre grad förädla restavfall och tippmassor och skapa ny affärsverksamhet 
utgående från restavfall. 

Nya affärsmodeller kommer att skapas med hjälp av gränsöverskridande, sektorsöverskridande och branschöversk- 
ridande affärsseminarier kring öppen innovation, där små och medelstora företag, primärindustrier, affärsutvecklare, 
personer i utbildningsbranschen, forskare, myndigheter och finansiärer sammanför sina kunskaper. Verktyget för 
hållbarhetsbedömning, som har utvecklats i Finland, kommer att användas vid detta arbete. Seminarierna kommer att 
bidra till utvecklingen av nya kunskaper för alla deltagare och skapa nya kommersiella produkter och tjänster som 
sträcker sig över nationella gränser. 
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Omkring 20 små och medelstora företag kommer att delta i den förberedande åtgärden Cir©Lean. En milstolpe för 
åtgärden går ut på att 100 små och medelstora företag kommer att delta i yrkesutvecklingsverksamhet, och inom 
ramen för åtgärden kommer de att få nya kontakter och inleda nytt gränsöverskridande samarbete. När åtgärden 
slutförts kommer exporten och antalet små och medelstora företag med nya affärsmodeller att öka. Som ett resultat 
av åtgärden kommer nya och varaktiga kontakter och partnerskap att upprättas på lång sikt med strukturer för 
stadigvarande samarbete. 

Cir©Lean kommer att inrätta ett affärsvänligt nätverk för den cirkulära ekonomin som kommer att fortsätta även 
efter det att åtgärden har slutförts.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

02 02 77 38 Förberedande åtgärd  –  Minskning av ungdomsarbetslösheten och inrättande av kooperativ för att öka arbetstill- 
fällena i EU  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 600 000 2 000 000 1 000 000 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom den förberedande åtgärden. 

Ungdomsarbetslösheten är fortfarande en stor utmaning för medlemsstaterna. I februari 2018 uppgick den till 15,9 % 
i EU-28 och 17,7 % i euroområdet. Syftet med det ursprungliga pilotprojektet var att bidra till att minska ungdoms- 
arbetslösheten genom att upprätta arbetstagarkooperativ, så att man skapar företagaranda och hållbara möjligheter för 
ungdomar att samtidigt både arbeta i och äga företaget, samt genom att fastställa bästa praxis på området för unionen 
som helhet. 

Pilotprojektet inleddes i de tre medlemsstaterna med de största erfarenheterna på detta område, och omfattade mål 
som att förbättra kunskaperna om affärsidén för kooperativ, vägleda studenter när de genomför sina egna idéer och 
hjälpa dem att starta företag i form av kooperativ, tillhandahålla utbildning och praktik/lärlingsutbildning i 
kooperativ och undersöka hur man kan skapa synergier med relaterade unionsprogram. 

Med den förberedande åtgärden hoppas man nu kunna bygga vidare på projektets effekter i dessa tre länder och 
utvidga verksamheten till andra medlemsstater som fortfarande brottas med den höga ungdomsarbetslösheten, t.ex. 
Grekland och Spanien. 
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Rättslig grund 

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

02 02 77 39 Pilotprojekt – Turism och tjänstekvalitet  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 120 000 420 000 210 000  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom pilotprojektet. 

Turism är en nyckelsektor för ekonomisk utveckling och nya jobb i Europa. Olika organ i branschen håller ändlösa 
diskussioner om ett enhetligt klassificeringssystem för hotell, restauranger och andra anläggningar. Kundernas behov 
och förväntningar förändras ständigt, vilket stimulerar utbudet inom hotellbranschen och därför blev det nödvändigt 
att reglera denna bransch genom att vidta åtgärder för att skydda kundernas rättigheter och intressen. 

Kundernas förväntningar motsvarar dock ofta inte vad de verkligen får, på grund av otillräcklig och ineffektiv 
kommunikation. 

Med detta projekt kommer följande att utarbetas:  

—  En ram för en heltäckande kartläggning av existerande offentliga och privata initiativ (stjärnor, certifierings- 
system etc.) inom branschen i syfte att harmonisera klassificeringssystemet så det stämmer med verkligheten och 
bygger på aktuella uppgifter samt att se till att transparens och konsekvens präglar bedömningen av prestanda 
och kvalitet på tjänsteområdet.  

—  En ram för innehållet i informationen från resebyråer, researrangörer, bokningssajter och sajter med omdömen. 
Kundinformationen bör granskas, jämföras och uppfylla kraven i unionens kriterier för de valda initiativen.  

—  En ram för transnationellt samarbete mellan offentliga myndigheter och branschen för att förbättra innehållet 
i villkoren och säkerställa ett rättvist avtal mellan tjänstetillhandahållare och resenärer. I ett avtal bör man bland 
annat specificera betalningsvillkoren och resenärens rättigheter, särskilt om tjänsterna inte utförs på korrekt sätt. 

—  Genomförbarhet för införande av principer på unionsnivå för tjänstekvalitet i turistbranschen, inklusive unionens 
behörighet, mervärde och teknisk livsduglighet. 
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Rättslig grund 

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

02 02 77 40 Pilotprojekt –  Internetanslutning via satellitbaserat bredband för att ge skolor som inte är uppkopplade tillgång till 
utbildningsmaterial med multimedieinnehåll  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 490 000 980 000 490 000 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom pilotprojektet. 

Ett viktigt mål för unionsinstitutionerna är att förbättra samordningen av politik i unionen och medlemsstaterna för 
att främja användningen av IKT i utbildningssystemen. En av förutsättningarna för att integrera IKT är att öka 
tillgången till och kvaliteten på anslutningar till bredbandstjänster för skolor och klassrum, särskilt på landsbygden 
och i glesbygd, genom att anta särskilda strategier. 

Kommissionen har avsatt resurser för att förbättra skolornas anslutning till internet och uppmuntrat samordnad 
politik genom olika initiativ. Ett av initiativen är kommissionens meddelande En öppen utbildning: Innovativ 
inlärning och undervisning med ny teknik och öppna utbildningsresurser för alla, där det tydligt framhålls att  ”En 
förstärkning av den lokala IKT-infrastrukturen (bredband, innehåll, verktyg) behövs fortfarande i vissa delar av 
Europa …”  och att medlemsstaterna investerar i upprustningen av sin nationella utbildningsinfrastruktur (IKT, 
digitala läromedel, bredband), men att splittringen och inkonsekvensen mellan unionens medlemsstater kvarstår. I 
genomsnitt har 93 % av studerande i unionen tillgång till internet hemma, men bara 72 % har tillgång till internet på 
en plats där de studerar och ibland inte i klassrummet. 

Innovation inom utbildningssektorn förblir en huvudprioritering för kommissionen vilket tydligt anges i medde- 
landet Konnektivitet för en konkurrenskraftig digital inre marknad –  mot ett europeiskt gigabitsamhälle 
(COM(2016) 587 final). I Europaparlamentets resolution av den 1 juni 2017 om internetkonnektivitet för tillväxt, 
konkurrenskraft och sammanhållning: ett europeiskt gigabitsamhälle och 5G (2016/2305 (INI)) välkomnas den 
ambitiösa planen att senast 2025 erbjuda ultrasnabbt internet i grund- och gymnasieskolan, på universitet och 
bibliotek, i överensstämmelse med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. Parlamentet betonar också att 
snabbare och bättre konnektivitet ger stora möjligheter att förbättra undervisningsmetoderna, främja forskning och 
utveckla högkvalitativa utbildningstjänster online samt skapa bättre förutsättningar för distansutbildning. 
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Europaparlamentet betonade också att för att gigabitmålet ska få full effekt på vår ekonomi och för att inte gå miste 
om tillfällen är det viktigt att överbrygga den digitala klyftan och förhindra nya digitala klyftor, och att medlems- 
staterna och kommissionen därför bör undersöka finansieringsmöjligheter till stöd för de främsta socioekonomiska 
drivkrafterna (skolor, universitet, offentliga förvaltningar). 

År 2016 saknade fortfarande många skolor i unionen bredbandsanslutning (särskilt grundskolor, där 25 % inte hade 
någon bredbandsanslutning eller inte ens internetanslutning). De främsta orsakerna till detta är 

—  skolors och lokala myndigheters begränsade medvetenhet om de tekniska alternativen som finns för anslutning 
till bredbandsinternet,  

—  ett begränsat antal särskilda, stora nationella institutionella stödprogram, 

—  bristande kunskaper om möjliga finansieringsmöjligheter, inklusive kupongsystem, och hur de kan genomföras. 

Kommissionen offentliggjorde 2015 en anbudsinfordran för en genomförbarhetsstudie om satellitbaserat bredband 
för skolor i landsbygdsområden som inte täcks av fast trådbaserat eller trådlöst bredband. 

Studien ”Satellite broadband for schools: Feasibility study” (SMART 2015/0061) offentliggjordes i september 2017. 
Den bekräftade att användningen av satellitbaserad anslutning och distribution är en effektiv lösning för att göra 
bredbandsnätet och utbildningsmaterial med multimedieinnehåll omedelbart tillgängliga för skolor som nu inte är 
uppkopplade eller har dålig anslutning och där denna situation annars skulle kvarstå under ganska lång tid framöver.  

Pilotprojektets mål  

Syftet med pilotprojektet är att bygga vidare på genomförbarhetsstudiens resultat med fältstudier i unionens regioner 
med skolor i områden där det råder en digital klyfta. Pilotprojektet ska framför allt bidra till bedömningen av 
fördelarna med en omedelbar konnektivitet via satellitbaserat bredband för skolorna i den digitala klyftan, med stöd 
av regionala eller nationella myndigheter, inför de ännu större fördelarna som det europeiska gigabitsamhället sedan 
kommer att göra brett tillgängliga. 

Pilotprojektet kommer därför att 

i) identifiera unionsregioner som har ett stort antal skolor (främst grundskolor) med långsiktig digital klyfta, 

ii) tillämpa enkla, effektiva och kostnadseffektiva kupongsystem för att subventionera satellitbaserat bredband för 
åtkomst till och distribution av utbildningsmaterial med multimedieinnehåll, t.ex. genom skapande av digitala 
bibliotek, i enlighet med rekommendationen i genomförbarhetsstudien, och 

iii) främja kontaktskapande verksamhet och kommunikation, t.ex. via seminarier. 

I denna process kommer pilotprojektet att involvera relevanta europeiska intressenter i IKT-leveranskedjan och 
säkerställa samordning med berörda aktörer på utbildningsområdet (utbildningsministerier, kommissionen osv.). 
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Pilotprojektet skulle kunna genomföras med hjälp av ett bidrag som tilldelas utan anbudsinfordran till nätverket av 
europeiska regioner som använder rymdteknik (Nereus), som är en dynamisk plattform för alla europeiska regioner 
som vill använda rymdteknik för att förbättra sin offentliga politik till gagn för sina medborgare. Pilotprojektet 
kommer att pågå under två år (2018 och 2019) på grundval av detta bidrag.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 02 03  — DEN INRE MARKNADEN FÖR VAROR OCH TJÄNSTER  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 
Betalnin- 

gar 
2018–  
2020 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

02 03 DEN INRE 
MARKNADEN FÖR 
VAROR OCH TJÄNSTER  

02 03 01 Verksamhet och utveckling 
avseende den inre 
marknaden för varor och 
tjänster  1,1 32 027 000 26 610 000 23 553 000 23 500 000 24 201 862,35 19 705 846,86 74,05  

02 03 02 Standardisering och till- 
närmning av lagstiftning  

02 03 02 01 Stöd till standardiserings- 
verksamhet som utförs av 
CEN, Cenelec och Etsi 1,1 19 520 000 17 500 000 19 854 000 17 430 000 18 450 887,75 16 766 265,70 95,81 

02 03 02 02 Stöd till organisationer som 
företräder små och 
medelstora företag och 
samhällsparter i standard- 
iseringen 1,1 4 246 000 4 000 000 4 256 000 3 500 000 4 074 991,53 3 743 561,89 93,59  

Artikel 02 03 02  –  
Delsumma  

23 766 000 21 500 000 24 110 000 20 930 000 22 525 879,28 20 509 827,59 95,39  

02 03 03 Europeiska kemikaliemyn- 
digheten –  Kemikaliel- 
agstiftning  1,1 59 827 657 59 827 657 58 356 886 58 356 886 24 984 412,— 24 984 412,— 41,76  

02 03 04 Verktyg för förvaltning av 
den inre marknaden  1,1 3 675 000 3 600 000 3 675 000 3 600 000 3 761 694,99 3 682 315,12 102,29  

02 03 77 Pilotprojekt och 
förberedande åtgärder  

02 03 77 05 Pilotprojekt  –  Dynamisk 
utveckling av gränsöver- 
skridande e-handel genom 
effektiva lösningar för 
paketleveranser 1,1 p.m. p.m. p.m. 247 600 0,—  247 600,—  

02 03 77 07 Pilotprojekt  –  Oberoende 
utsläpp vid verklig körning 
(RDE)-provning på väg för 
att säkerställa bred 
information och transparens 
för bättre marknadsöver- 
vakning 1,1 p.m. 1 071 460 580 000 290 000 1 600 000,— 0,—  0 

02 03 77 08 Pilotprojekt  –  Utvärdering 
av påstådda skillnader i 
kvalitet för produkter som 
säljs på den inre marknaden 1,1 p.m. 715 000 630 000 715 000 800 000,—  400 000,—  55,94 

02 03 77 09 Pilotprojekt  –  Att täppa till 
dataluckor och bereda väg 
för europaomfattande 
brandsäkerhetsinsatser 1,1 p.m. 630 000 630 000 315 000  

Artikel 02 03 77 – 
Delsumma  

p.m. 2 416 460 1 840 000 1 567 600 2 400 000,— 647 600,—  26,80  

Kapitel 02 03  –  Totalt 119 295 657 113 954 117 111 534 886 107 954 486 77 873 848,62 69 530 001,57 61,02  
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02 03 01 Verksamhet och utveckling avseende den inre marknaden för varor och tjänster  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

32 027 000 26 610 000 23 553 000 23 500 000 24 201 862,35 19 705 846,86  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med åtgärder för att utveckla och förbättra den inre marknaden tills 
denna är fullständigt genomförd: 

—  Åtgärder för att den inre marknaden ska fungera bättre och för att säkerställa att medborgare och företag till fullo 
kan utnyttja de omfattande rättigheter och möjligheter som är ett resultat av införandet och fördjupandet av en 
inre marknad utan gränser, samt genom åtgärder för att följa upp och utvärdera hur medborgare och företag i 
praktiken tillvaratar sina rättigheter och möjligheter för att kunna fastställa och undanröja eventuella hinder som 
gör att dessa inte tillvaratas till fullo.  

—  Tillnärmning av standarder samt underhåll och utveckling av ett informationssystem för tekniska standarder och 
föreskrifter, samt granskning av regler som medlemsstaterna, Eftastaterna och Turkiet anmält och översättning av 
utkast till tekniska föreskrifter och därtill hörande slutgiltiga versioner.  

—  Finansiering av administrativt och tekniskt samarbete och samarbete mellan anmälda organ, bidrag till stöd för 
European Technical Approval Organisation (Eota) och för projekt av intresse för unionen som genomförs av 
externa organ.  

—  Tillämpning av unionslagstiftningen om medicintekniska produkter, kosmetika, livsmedel, textilprodukter, 
kemikalier, klassificering och märkning av ämnen och blandningar, motorfordon, leksaker, lagfästa mättek- 
nikkrav, färdigförpackade varor och miljökvalitet, aerosolbehållare samt information och publicitet för ökad 
medvetenhet om unionslagstiftningen.  

—  Heltäckande granskning av förordningar i syfte att göra nödvändiga ändringar och en analys av effektiviteten av 
de åtgärder som vidtagits för en väl fungerande inre marknad och utvärdering av den inre marknadens totala 
effekter på företagen och på ekonomin, vilket även omfattar köp av uppgifter och kommissionens tillgång till 
externa databaser, samt riktade åtgärder för att öka förståelsen för den inre marknadens funktion och uppmuntran 
till aktivt deltagande i dess utveckling.  

—  Ökad tillnärmning inom olika branscher när det gäller tillämpningen av direktiven enligt ”den nya metoden”, 
särskilt utvidgningen av ”den nya metoden” till andra branscher.  

—  Åtgärder för genomförande av förordning (EG) nr 765/2008, både vad gäller infrastruktur och marknads- 
övervakning, och förordning (EG) nr 764/2008 vad gäller förfaranden för tillämpning av vissa nationella 
tekniska föreskrifter på produkter som lagligen saluförs i en annan medlemsstat, samt genomförande av 
motsvarande del i meddelandet om varupaketet (kommissionens meddelande av den 19 december 2017 (COM 
(2017) 787 final)), inbegripet förberedelserna för genomförandet av de båda lagstiftningsförslag som nämns i 
meddelandet (COM (2017) 795 final  –  2017/0353 (COD) och COM (2017) 796 final –  2017/0354 (COD)). 
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—  Genomförande och övervakning av annan unionslagstiftning på området för den inre marknaden för varor, 
särskilt rådets förordning (EG) nr 2679/98 och direktiven 85/374/EEG och 2014/60/EU. 

—  Utveckling av ett sammanhållet område för säkerhet och försvar med åtgärder för genomförande av direktiv 
2009/43/EG om förenkling av villkoren för överföring av försvarsrelaterade produkter inom unionen och 
åtgärder som inriktas på samordning av förfaranden för offentlig upphandling för dessa produkter på unionsnivå. 
Anslagen kan täcka utarbetandet av studier och informationsinsatser som gäller tillämpningen av den antagna 
lagstiftningen.  

—  Deltagande i förhandlingar om avtal om ömsesidigt erkännande och, inom ramen för Europaavtalen, stöd till de 
associerade länderna så att dessa kan införa unionens regelverk. 

—  Genomförandeåtgärder för förordning (EG) nr 1907/2006, särskilt de som följer av 2017 års Refit-utvärdering av 
Reach samt 2013 års översyn av Reachförordningen (kommissionens rapport av den 5 februari 2013 
[COM(2013) 49 final]).  

—  Genomförande och övervakning av bestämmelser på området offentlig upphandling, särskilt när det gäller 
införlivandet (fullständighet och efterlevnad) av direktiven 2014/23/EU, 2014/24/EU och 2014/25/EU.  

—  Åtgärder som rör genomförandet av direktiv 2014/60/EU. 

—  Genomförande och uppföljning av bestämmelser om offentlig upphandling för att säkerställa att upphand- 
lingarna verkligen är öppna och fungerar på bästa sätt, däribland information och utbildning riktad till olika 
upphandlingsaktörer, införande och användning av ny teknik inom diverse områden i anslutning till upphand- 
lingen, och kontinuerlig anpassning av lagstiftningen på området efter utvecklingen, särskilt globaliseringen av 
marknaderna och befintliga och framtida internationella överenskommelser.  

—  Ökat administrativt samarbete, bland annat med hjälp av informationssystemet för den inre marknaden (IMI), 
fördjupning av kunskap om och ett korrekt genomförande av lagstiftningen för den inre marknaden i medlems- 
staterna samt stöd till det administrativa samarbetet mellan de myndigheter som ansvarar för genomförandet av 
denna lagstiftning, i syfte att i enlighet med den årliga politiska strategin uppnå de strategiska Lissabonmålen.  

—  En del av anslaget ska användas för att se till att nationella organ genomför och följer unionslagstiftningen i 
jämförbar utsträckning, i syfte att bekämpa konkurrenssnedvridningar och bidra till lika villkor.  

—  Förstärkning av de verktyg för den inre marknaden som gör konsumenterna och företagen mer medvetna om 
inremarknadsreglerna, som gör det möjligt för dem att tillvarata sina rättigheter och som möjliggör ett bättre 
samarbete mellan de relevanta nationella myndigheterna.  

—  Säkerställa fullbordandet och förvaltningen av den inre marknaden, i synnerhet när det gäller fri rörlighet för 
tjänster, särskilt gränsöverskridande tjänster, erkännande av yrkesmeriter samt immateriellt och industriellt 
rättsskydd, i synnerhet utarbetande av förslag för införande av ett unionspatent. 

5.7.2019 SV III/187Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 02 — INRE MARKNADEN, INDUSTRI, ENTREPRENÖRSKAP SAMT SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG



 

KAPITEL 02 03  —  DEN INRE MARKNADEN FÖR VAROR OCH TJÄNSTER (forts.)  

02 03 01 (forts.) 

—  Analys av effekterna av att hinder undanröjs för den inre marknaden för tjänster och effekterna av de åtgärder 
som vidtagits som ett led i uppföljningen av den stegvisa avregleringen av posttjänster och samordningen av 
unionspolitiken för posttjänster när det gäller de internationella systemen, i synnerhet i fråga om deltagarna i 
Världspostunionens (UPU) verksamhet, samarbete med central- och östeuropeiska länder, studier av de praktiska 
konsekvenserna av tillämpningen av Allmänna tjänstehandelsavtalets (Gats) regler för postsektorn samt av i hur 
stor grad dessa regler överlappar UPU:s regler. 

—  Åtgärder i samband med genomförandet av den nya gödselmedelsförordningen som ska ersätta förordning (EG) 
nr 2003/2003. 

—  Åtgärder som rör genomförandet av EU:s handlingsplan för den cirkulära ekonomin. 

Detta anslag är även avsett att täcka utgifter för konsulter, studier, utvärderingar, möten med experter, information 
och publikationer som direkt kan knytas till förverkligandet av målet för det program eller de åtgärder som omfattas 
av denna artikel, samt underhåll, uppdatering och utveckling av it-system med anknytning till tekniska föreskrifter 
eller med anknytning till införande och övervakning av politiska insatser på den inre marknaden och alla andra 
utgifter för tekniskt eller administrativt stöd som inte inbegriper myndighetsuppgifter. 

Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, 
måste läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp –  som härrör från Eftastaternas bidrag, 
vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  – utgör inkomster som avsätts för särskilda ändamål enligt 
bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och 
användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”  till denna del i utgiftsberäkningen, 
som ingår i den allmänna budgeten.  

Rättslig grund  

Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet enligt artikel 58.2 i Europap- 
arlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens 
allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) 
nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/ 
EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 34–36 (EUT C 326, 26.10.2012). 

Rådets direktiv 75/107/EEG av den 19 december 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om flaskor 
som tjänar som mätbehållare (EGT L 42, 15.2.1975, s. 14). 

Rådets direktiv 75/324/EEG av den 20 maj 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar 
beträffande aerosolbehållare (EGT L 147, 9.6.1975, s. 40). 

Rådets direktiv 76/211/EEG av den 20 januari 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om färdig- 
förpackning av vissa varor efter vikt eller volym (EGT L 46, 21.2.1976, s. 1). 

Rådets direktiv 76/768/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska 
produkter (EGT L 262, 27.9.1976, s. 169). 
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Rådets direktiv 77/249/EEG av den 22 mars 1977 om underlättande för advokater att effektivt begagna sig av 
friheten att tillhandahålla tjänster (EGT L 78, 26.3.1977, s. 17). 

Rådets direktiv 80/181/EEG av den 20 december 1979 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning för 
måttenheter och om upphävande av direktiv 71/354/EEG (EGT L 39, 15.2.1980, s. 40). 

Rådets direktiv 85/374/EEG av den 25 juli 1985 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar 
om skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister (EGT L 210, 7.8.1985, s. 29). 

Rådets direktiv 89/105/EEG av den 21 december 1988 om insyn i de åtgärder som reglerar prissättningen på 
humanläkemedel och deras inordnande i de nationella sjukförsäkringssystemen (EGT L 40, 11.2.1989, s. 8). 

Rådets direktiv 90/385/EEG av den 20 juni 1990 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om aktiva 
medicintekniska produkter för implantation (EGT L 189, 20.7.1990, s. 17). 

Rådets direktiv 91/477/EEG av den 18 juni 1991 om kontroll av förvärv och innehav av vapen (EGT L 256, 
13.9.1991, s. 51). 

Rådets direktiv 91/671/EEG av den 16 december 1991 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om 
obligatorisk användning av bilbälten i fordon som väger mindre än 3,5 ton (EGT L 373, 31.12.1991, s. 26). 

Rådets beslut (8300/92) av den 21 september 1992 om bemyndigande för kommissionen att förhandla avtal om 
ömsesidigt godkännande mellan gemenskapen och vissa tredje länder. 

Rådets förordning (EEG) nr 793/93 av den 23 mars 1993 om bedömning och kontroll av risker med existerande 
ämnen (EGT L 84, 5.4.1993, s. 1). 

Rådets direktiv 93/15/EEG av den 5 april 1993 om harmonisering av bestämmelserna om utsläppande på marknaden 
och övervakning av explosiva varor för civilt bruk (EGT L 121, 15.5.1993, s. 20). 

Rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter (EGT L 169, 12.7.1993, s. 1). 

Rådets beslut 93/465/EEG av den 22 juli 1993 om moduler för olika stadier i förfaranden vid bedömning av 
överensstämmelse samt regler för anbringande och användning av EG-märkning om överensstämmelse, avsedda att 
användas i tekniska harmoniseringsdirektiv (EGT L 220, 30.8.1993, s. 23). 

Rådets beslut 94/358/EG av den 16 juni 1994 om godkännande av konventionen om utarbetande av en europeisk 
farmakopé på Europeiska gemenskapens vägnar (EGT L 158, 25.6.1994, s. 17). 

Rådets beslut (8453/97) gällande bekräftelse av artikel 113-kommitténs tolkning av rådets beslut av den 
21 september 1992 om utfärdande av förhandlingsdirektiv för kommissionen att förhandla om Europaavtal om 
bedömning av överensstämmelse. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/5/EG av den 16 februari 1998 om underlättande av stadigvarande 
utövande av advokatyrket i en annan medlemsstat än den i vilken auktorisationen erhölls (EGT L 77, 14.3.1998, 
s. 36). 
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Europaparlamentets och rådets direktiv 98/79/EG av den 27 oktober 1998 om medicintekniska produkter för in 
vitro-diagnostik (EGT L 331, 7.12.1998, s. 1). 

Rådets förordning (EG) nr 2679/98 av den 7 december 1998 om den inre marknadens sätt att fungera i samband med 
den fria rörligheten för varor mellan medlemsstaterna (EGT L 337, 12.12.1998, s. 8) 

Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/4/EG av den 22 februari 1999 om kaffe- och cikoriaextrakt (EGT L 66, 
13.3.1999, s. 26). 

Rådets direktiv 1999/36/EG av den 29 april 1999 om transportabla tryckbärande anordningar (EGT L 138, 1.6.1999, 
s. 20). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/14/EG av den 8 maj 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om buller i miljön från utrustning som är avsedd att användas utomhus (EGT L 162, 3.7.2000, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/35/EG av den 29 juni 2000 om bekämpande av sena betalningar vid 
handelstransaktioner (EGT L 200, 8.8.2000, s. 35). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler 
för veterinärmedicinska läkemedel (EGT L 311, 28.11.2001, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler 
för humanläkemedel (EGT L 311, 28.11.2001, s. 67). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG av den 27 januari 2003 om begränsning av användningen av 
vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (EUT L 37, 13.2.2003, s. 19). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 2003 om avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) (EUT L 37, 13.2.2003, s. 24). 

Rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE- 
föreningar) (EUT L 207, 18.8.2003, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 av den 13 oktober 2003 om gödselmedel (EUT L 304, 
21.11.2003, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 av den 11 februari 2004 om narkotikaprekursorer (EUT 
L 47, 18.2.2004, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/9/EG av den 11 februari 2004 om tillsyn och kontroll avseende god 
laboratoriesed (GLP) (EUT L 50, 20.2.2004, s. 28). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/10/EG av den 11 februari 2004 om harmonisering av lagar och andra 
författningar om tillämpningen av principerna för god laboratoriesed och kontrollen av tillämpningen vid prov med 
kemiska ämnen (EUT L 50, 20.2.2004, s. 44). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel 
(EUT L 104, 8.4.2004, s. 1). 
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2000&mm=07&jj=03&type=L&nnn=162&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2000&mm=08&jj=08&type=L&nnn=200&pppp=0035&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2001&mm=11&jj=28&type=L&nnn=311&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2001&mm=11&jj=28&type=L&nnn=311&pppp=0067&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2003&mm=02&jj=13&type=L&nnn=037&pppp=0019&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2003&mm=02&jj=13&type=L&nnn=037&pppp=0024&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2003&mm=08&jj=18&type=L&nnn=207&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2003&mm=11&jj=21&type=L&nnn=304&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2004&mm=02&jj=18&type=L&nnn=047&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2004&mm=02&jj=18&type=L&nnn=047&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2004&mm=02&jj=20&type=L&nnn=050&pppp=0028&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2004&mm=02&jj=20&type=L&nnn=050&pppp=0044&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2004&mm=04&jj=08&type=L&nnn=104&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 02 03 — DEN INRE MARKNADEN FÖR VAROR OCH TJÄNSTER (forts.)  

02 03 01 (forts.)  

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskaps- 
förfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om 
inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet (EUT L 136, 30.4.2004, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/22/EG av den 31 mars 2004 om mätinstrument (EUT L 135, 
30.4.2004, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifika- 
tioner (EUT L 255, 30.9.2005, s. 22). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvär- 
dering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, 
ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens 
förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/ 
EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/40/EG av den 17 maj 2006 om utsläpp från luftkonditioneringssystem i 
motorfordon och om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG (EUT L 161, 14.6.2006, s. 12). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/45/EG av den 5 september 2007 om fastställande av bestämmelser för 
färdigförpackade varors nominella mängder, om upphävande av rådets direktiv 75/106/EEG och 80/232/EEG samt 
om ändring av rådets direktiv 76/211/EEG (EUT L 247, 21.9.2007, s. 17). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 764/2008 av den 9 juli 2008 om förfaranden för tillämpning av 
vissa nationella tekniska regler på produkter som lagligen saluförts i en annan medlemsstat och om upphävande av 
beslut nr 3052/95/EG (EUT L 218, 13.8.2008, s. 21). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och 
marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 
(EUT L 218, 13.8.2008, s. 30). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 768/2008/EG av den 9 juli 2008 om en gemensam ram för saluföring av 
produkter och upphävande av rådets beslut 93/465/EEG (EUT L 218, 13.8.2008, s. 82). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning 
och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG 
samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 78/2009 av den 14 januari 2009 om typgodkännande av 
motorfordon med avseende på skydd av fotgängare och andra oskyddade trafikanter, om ändring av direktiv 2007/ 
46/EG och om upphävande av direktiven 2003/102/EG och 2005/66/EG (EUT L 35, 4.2.2009, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 79/2009 av den 14 januari 2009 om typgodkännande av 
vätgasdrivna motorfordon och om ändring av direktiv 2007/46/EG (EUT L 35, 4.2.2009, s. 32). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/23/EG av den 23 april 2009 om icke-automatiska vågar (kodifierad 
version) (EUT L 122, 16.5.2009, s. 6). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/34/EG av den 23 april 2009 om gemensamma föreskrifter för både 
mätdon och metrologiska kontrollmetoder (EUT L 106, 28.4.2009, s. 7). 
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2008&mm=08&jj=13&type=L&nnn=218&pppp=0021&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2008&mm=08&jj=13&type=L&nnn=218&pppp=0030&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2008&mm=08&jj=13&type=L&nnn=218&pppp=0082&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2008&mm=12&jj=31&type=L&nnn=353&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2009&mm=02&jj=04&type=L&nnn=035&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2009&mm=02&jj=04&type=L&nnn=035&pppp=0032&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2009&mm=05&jj=16&type=L&nnn=122&pppp=0006&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG av den 6 maj 2009 om förenkling av villkoren för överföring av 
försvarsrelaterade produkter inom gemenskapen (EUT L 146, 10.6.2009, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG av den 18 juni 2009 om leksakers säkerhet (EUT L 170, 
30.6.2009, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid 
tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på 
försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG (EUT L 216, 20.8.2009, 
s. 76). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att 
fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter (EUT L 285, 31.10.2009, s. 10). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 av den 13 juli 2009 om krav för typgodkännande av 
allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska 
enheter som är avsedda för dem (EUT L 200, 31.7.2009, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade 
villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG (EUT L 88, 4.4.2011, 
s. 5). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1007/2011 av den 27 september 2011 om benämningar på 
textilfibrer och därtill hörande etikettering och märkning av fibersammansättningen i textilprodukter och om 
upphävande av rådets direktiv 73/44/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 96/73/EG och 2008/121/EG 
(EUT L 272, 18.10.2011, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/29/EU av den 12 juni 2013 om harmonisering av medlemsstaternas 
lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av pyrotekniska artiklar (EUT L 178, 28.6.2013, s. 27). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkännande och 
marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon (EUT L 60, 2.3.2013, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och 
marknadskontroll för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar (EUT L 60, 2.3.2013, s. 52). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner 
(EUT L 94, 28.3.2014, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om 
upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är 
verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG 
(EUT L 94, 28.3.2014, s. 243). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/31/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas 
lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av icke-automatiska vågar (EUT L 96, 29.3.2014, s. 107). 
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Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/32/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas 
lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av icke-automatiska vågar (EUT L 96, 29.3.2014, s. 149). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2014 av den 16 april 2014 om systemet för handeln med 
vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar 
(EG) nr 1216/2009 och (EG) nr 614/2009 (EUT L 150, 20.5.2014, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 540/2014 av den 16 april 2014 om motorfordons ljudnivå och om 
utbytesljuddämpningssystem och om ändring av direktiv 2007/46/EG och om upphävande av direktiv 70/157/EEG 
(EUT L 158, 27.5.2014, s. 131). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/60/EU av den 15 maj 2014 om återlämnande av kulturföremål som 
olagligen förts bort från en medlemsstats territorium och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 (EUT L 159, 
28.5.2014, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande 
beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EUT L 241, 
17.9.2015, s. 1). 

Kommissionens förordning (EU) 2017/1151 av den 1 juni 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar 
och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon 
samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, kommissionens förordningar (EG) nr 692/ 
2008 och (EU) nr 1230/2012 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 (EUT L 175, 
7.7.2017, s. 1). 

Kommissionens förordning (EU) 2017/2400 av den 12 december 2017 om genomförande av Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 595/2009 vad gäller bestämning av tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsle- 
förbrukning och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG och kommissionens förordning 
(EU) nr 582/2011 (EUT L 349, 29.12.2017, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 av den 30 maj 2018 om godkännande av och marknads- 
kontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska 
enheter som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 
samt om upphävande av direktiv 2007/46/EG (EUT L 151, 14.6.2018, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets direktiv och förordningar med tillämpning av den nya metoden inom sektorer som 
maskiner, elektromagnetisk kompatibilitet, radioutrustning och teleterminalutrustning, lågspänningsutrustning, 
personlig skyddsutrustning, hissar, explosiv atmosfär, medicintekniska anordningar, leksaker, tryckkärl, 
gasapparater, byggen, järnvägsnätets driftskompatibilitet, fritidsbåtar, däck, sprängämnen, pyrotekniska anordningar, 
linbanor m.m. 

Rådets direktiv om avveckling av tekniska handelshinder inom andra områden än de som berörs av ”den nya 
metoden”. 
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KAPITEL 02 03  —  DEN INRE MARKNADEN FÖR VAROR OCH TJÄNSTER (forts.)  

02 03 01 (forts.) 

Referensrättsakter  

Kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 av den 18 juli 2008 om genomförande och ändring av Europap- 
arlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp 
från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och 
underhåll av fordon (EUT L 199, 28.7.2008, s. 1). 

Kommissionens förordning (EU) nr 406/2010 av den 26 april 2010 om tillämpning av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 79/2009 om typgodkännande av vätgasdrivna fordon (EUT L 122, 18.5.2010, s. 1). 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/983 av den 24 juni 2015 om förfarandet för utfärdande av det 
europeiska yrkeskortet och tillämpningen av varningsmekanismen i enlighet med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2005/36/EG (EUT L 159, 25.6.2015, s. 27).  

02 03 02 Standardisering och tillnärmning av lagstiftning  

02 03 02 01 Stöd till standardiseringsverksamhet som utförs av CEN, Cenelec och Etsi  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

19 520 000 17 500 000 19 854 000 17 430 000 18 450 887,75 16 766 265,70  

Anmärkningar  

I enlighet med det allmänna syftet att främja en väl fungerande inre marknad och den europeiska industrins 
konkurrenskraft, särskilt genom att ömsesidigt erkänna standarder, och i de fall det är lämpligt, skapa europeiska 
standarder ska detta anslag täcka  

—  de ekonomiska förpliktelserna i samband med kontrakt som ska ingås med de europeiska standardiserings- 
organen (som till exempel Etsi, CEN och Cenelec) för utarbetande av standarder, 

—  kontroll och certifiering av att produkterna överensstämmer med standarderna samt demonstrationsprojekt,  

—  kontraktsutgifterna i samband med kontrakt på genomförandet av ovannämnda program och projekt; det rör sig 
särskilt om kontrakt som avser forskning, samarbete, utvärdering, tekniska arbeten, samordning, stipendier, 
bidrag, utbildning och rörlighet för forskare, deltagande i internationella överenskommelser och bidrag till 
finansieringen av utrustning, 

—  förstärkning av standardiseringsorganens kapacitet, 

—  kvalitetsfrämjande när det gäller standardisering och bedömning av överensstämmelse,  

—  stöd till överföring av europeiska standarder i nationella standarder, bland annat genom översättning, 
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KAPITEL 02 03 — DEN INRE MARKNADEN FÖR VAROR OCH TJÄNSTER (forts.)  

02 03 02 (forts.) 

02 03 02 01 (forts.) 

—  information och publicitet om standardisering samt främjande av europeiska intressen vid internationell 
standardisering,  

—  stöd till sekretariat för tekniska kommittéer, 

—  stöd till teknikprojekt för provning av överensstämmelse med standarder,  

—  kontroll av att utkast till standarder överensstämmer med berörda uppdrag,  

—  stöd till samarbets- och biståndsprogram till förmån för tredjeland, 

—  utförande av det arbete som behövs för att internationella standarder ska tillämpas enhetligt inom unionen, 

—  fastställande av certifieringsmetoder och utarbetande av tekniska certifieringsmetoder,  

—  främjande av tillämpningen av standarderna vid offentlig upphandling,  

—  samordning av olika åtgärder för att utarbeta standarder och främja användningen av dem (användarhandböcker, 
demonstrationer etc.). I samband med utarbetandet av standarder bör hänsyn tas till eventuella könsrelaterade 
aspekter. 

Denna unionsfinansiering bör användas till att utarbeta och genomföra standarder i samråd med berörda parter, dvs. 
industrin, representanter för arbetstagarna, konsumenter, i förekommande fall även kvinnoorganisationer, små och 
medelstora företag, nationella och europeiska standardiseringsorgan, myndigheterna för offentlig upphandling i 
medlemsstaterna, alla användare samt de industripolitiska beslutsfattarna på nationell nivå och unionsnivå. 

För att främja interoperabilitet föreskrivs särskilda bestämmelser för användning av tekniska specifikationer på IKT- 
området i offentlig upphandling i förordning (EU) nr 1025/2012.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering 
och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/ 
EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om 
upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut 1673/2006/EG (EUT L 316, 
14.11.2012, s. 12). 
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KAPITEL 02 03  —  DEN INRE MARKNADEN FÖR VAROR OCH TJÄNSTER (forts.)  

02 03 02 (forts.)  

02 03 02 02 Stöd till organisationer som företräder små och medelstora företag och samhällsparter i standardiseringen  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

4 246 000 4 000 000 4 256 000 3 500 000 4 074 991,53 3 743 561,89  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för drift och verksamhet vid europeiska icke-statliga, ideella organisa- 
tioner som företräder små och medelstora företags intressen, konsumentintresset samt miljö- och samhällsintressen 
inom standardiseringen. 

Sådan representation i det europeiska standardiseringsarbetet är en del av organisationernas stadgeenliga mål, och de 
har fått i uppdrag av nationella ideella organisationer i minst två tredjedelar av medlemsstaterna att företräda dessa 
intressen. 

Bidrag till sådana europeiska organisationer har tidigare getts inom ramprogrammet för konkurrenskraft och 
innovation, konsumentpolitikprogrammet och det finansiella instrumentet för miljön Life+. I förordning (EU) nr 
1025/2012 har all verksamhet inom standardisering som finansieras av enskilda program förenats i en enda rättsakt.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1639/2006/EG av den 24 oktober 2006 om att upprätta ett ramprogram för 
konkurrenskraft och innovation (2007–2013) (EUT L 310, 9.11.2006, s. 15). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1926/2006/EG av den 18 december 2006 om inrättande av ett program för 
gemenskapsåtgärder på området konsumentpolitik (2007–2013) (EUT L 404, 30.12.2006, s. 39). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 614/2007 av den 23 maj 2007 om det finansiella instrumentet för 
miljön (Life+) (EUT L 149, 9.6.2007, s. 17). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering 
och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/ 
EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om 
upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut 1673/2006/EG (EUT L 316, 
14.11.2012, s. 12). 
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KAPITEL 02 03 — DEN INRE MARKNADEN FÖR VAROR OCH TJÄNSTER (forts.)  

02 03 03 Europeiska kemikaliemyndigheten  – Kemikalielagstiftning  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

59 827 657 59 827 657 58 356 886 58 356 886 24 984 412,— 24 984 412,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka myndighetens personalutgifter och administrativa utgifter (avdelningarna 1 och 2) 
samt driftsutgifter i samband med arbetsprogrammet (avdelning 3). 

Byrån måste informera Europaparlamentet och rådet om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och 
administrativa utgifter. 

Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 
och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp i den här punkten. Dessa belopp – som härrör från 
Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som avsätts för 
särskilda ändamål enligt bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför avsättning av 
motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”  till denna 
del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten. 

Behandling som inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 b i budgetförordningen som ska föras 
upp under punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen ska förbehållas belopp som återbetalts i enlighet med 
artikel 17 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudgetför- 
ordning för de organ som inrättats enligt EUF-fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (EUT L 122, 10.5.2019, s. 1). 

Under 2020 kommer myndighetens inkomster från avgifter och det överskott som förts över från föregående år inte 
att täcka de förväntade utgifterna, vilket innebär att det kommer att behövas ett utjämningsbidrag från kommis- 
sionen. Unionens bidrag för 2020 uppgår till totalt 62 879 520 EUR. Ett belopp på 3 051 863 EUR från överskott 
ska läggas till det belopp på 59 827 657 EUR som tas upp i budgeten.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvär- 
dering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) och inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, 
ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens 
förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/ 
EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning 
och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG 
samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1). 
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KAPITEL 02 03  —  DEN INRE MARKNADEN FÖR VAROR OCH TJÄNSTER (forts.)  

02 03 04 Verktyg för förvaltning av den inre marknaden  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

3 675 000 3 600 000 3 675 000 3 600 000 3 761 694,99 3 682 315,12  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka följande: 

—  Utgifterna för förvaltning, utbildning, vidareutveckling och information med anknytning till de tjänster som 
tillhandahålls av nätverket Solvit och webbportalen Ditt Europa, och för skapande av de verktyg som behövs för 
att möjliggöra ett närmare samarbete mellan dem.  

—  Utgifterna för driften av tjänstekontraktet för hanteringen av Ditt Europa –  Rådgivning, utgifter för återrap- 
portering samt kostnader för utåtriktad verksamhet. 

—  De förväntade utgifterna för informationssystemet för den inre marknaden (IMI). 

—  Verksamhet för att öka medvetenheten om alla verktyg för förvaltning av den inre marknaden, däribland 
resultattavlan för den inre marknaden. 

Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt 
artikel 82 och protokoll nr 32, ska läggas till de anslag som tas upp i denna artikel. Dessa belopp –  som härrör 
från Eftaländernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som avsätts för 
att täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför 
avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska samarbetsom- 
rådet” som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten.  

Rättslig grund  

Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet i enlighet med artikel 58.2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 02 03 — DEN INRE MARKNADEN FÖR VAROR OCH TJÄNSTER (forts.)  

02 03 77 Pilotprojekt och förberedande åtgärder  

02 03 77 05 Pilotprojekt –  Dynamisk utveckling av gränsöverskridande e-handel genom effektiva lösningar för paketleveranser  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 247 600 0,— 247 600,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år avseende pilotprojektet. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).  

Referensrättsakter  

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet den 17 november 2015 om tillämpningen av post- 
direktivet (direktiv 97/67/EG, ändrat genom direktiven 2002/39/EG och 2008/6/EG) (COM(2015) 568 final). 

Enligt Andrus Ansip, vice ordförande för Europeiska kommissionen med ansvar för den digitala inre marknaden, 
kommer kommissionen med hänsyn till paketleveranser att 

1. vidta åtgärder för att förbättra tillsynen och samtidigt stödja innovation och säkerställa lika villkor för 
operatörerna, 

2. förbättra prisinformationen, inbegripet priser för små försändelser. Denna åtgärd bör främst vara till fördel för 
konsumenter och små företag. En omfattande utvärdering av situationen kommer att utföras efter två år för att se 
om det krävs ytterligare åtgärder. 

Artikel publicerad av kommissionen (GD GROW) den 22 december 2015 om billigare gränsöverskridande paketle- 
veranser för att främja e-handel i EU. 

Undersökning av WIK-Consult för kommissionens GD Inre marknaden och tjänster  ‒ Bad Honnef, augusti 2014. 
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KAPITEL 02 03  —  DEN INRE MARKNADEN FÖR VAROR OCH TJÄNSTER (forts.)  

02 03 77 (forts.)  

02 03 77 07 Pilotprojekt –  Oberoende utsläpp vid verklig körning (RDE)-provning på väg för att säkerställa bred information och 
transparens för bättre marknadsövervakning  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 1 071 460 580 000 290 000 1 600 000,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

02 03 77 08 Pilotprojekt –  Utvärdering av påstådda skillnader i kvalitet för produkter som säljs på den inre marknaden  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 715 000 630 000 715 000 800 000,—  400 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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02 03 77 (forts.)  

02 03 77 09 Pilotprojekt – Att täppa till dataluckor och bereda väg för europaomfattande brandsäkerhetsinsatser  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 630 000 630 000 315 000  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom pilotprojektet. 

Europa har under de gångna decennierna rejält förbättrat brandsäkerheten tack vare att lagstiftningen fortlöpande 
förbättrats och nationella brandsäkerhetsåtgärder genomförts. Antalet dödsfall i unionens medlemsstater till följd av 
bränder minskade med 65 % mellan 1979 och 2007, men skillnaderna mellan medlemsstaterna är stora. Bättre 
kunskaper om dessa skillnader kommer att bidra till fastställandet av bästa praxis. Enligt statistiken svarar 
eldsvådorna för omkring 2 % av alla dödsfall till följd av olyckor i unionen (kommissionens studie om förordning 
(EU) nr 305/2011, angående giftverkan av rök från byggvaror vid eldsvådor). 

Kommissionens studie visade att det finns en kraftig lucka i den statistiska informationen om brandsäkerhet och 
offer för eldsvådor i byggnader runt om i Europa. Till detta kommer att de uppgifter som samlas in starkt avviker 
från varandra i olika medlemsstater, både i fråga om karaktär och format, vilket hindrar jämförelser mellan dem och 
därmed också en effektiv bedömning av vad som kan vara bästa praxis och lyckade tillvägagångssätt i fråga om 
säkerheten. 

Dessutom har nyligen inträffade tragiska händelser lett till förnyad uppmärksamhet om hur brandsäkerheten i 
byggnader i Europa kan förbättras. Som exempel på detta kan nämnas Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 
2018/844 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda och av direktiv 
2012/27/EU om energieffektivitet (EUT L 156, 19.6.2018, s. 75), där rådet och Europaparlamentet framhåller vikten 
av brandsäkerhet, framför allt i samband med renovering av byggnader i Europa. 

Den planerade utökningen av insatserna för att renovera byggnadsbeståndet i Europa ger ännu en möjlighet att 
ytterligare förbättra brandsäkerheten, samtidigt som det erkänns att brandsäkerheten och förebyggandet av bränder 
fortfarande är av relevans också i ett vidare sammanhang än endast renoveringar. Elsäkerheten är en annan 
nyckelfråga och kan komma att påverkas av den ökade utbyggnaden av infrastruktur för elfordon i byggnader, 
liksom av att växelverkan mellan byggnaderna och elnätet ökar. 

Detta pilotprojekt ska täppa till luckan i informationen i Europa om offer för eldsvådor, brandsäkerhetsåtgärder och 
åtgärder för att förebygga bränder. 

Pilotprojektet kommer att beakta och använda alla initiativ från den nya plattform för utbyte av information om 
brandsäkerhet som nyligen inrättats av kommissionen. Projektets resultat kommer också att stödja plattformens 
arbete. 
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02 03 77 (forts.) 

02 03 77 09  (forts.)  

Pilotprojektet kommer att bekosta en unionsomfattande analys och bedömning av de uppgifter om brandsäkerhet 
som finns tillgängliga, kartlägga luckor i informationen och utarbeta rekommendationer avseende 

a) åtgärder på unionsnivå till stöd för bättre datainsamling och rationalisering av data i statistiken om offer för 
eldsvådor, samt om brandsäkerhet och förebyggande av bränder (täppa till luckor), 

b) åtgärder på unionsnivå till stöd för medlemsstaternas nationella åtgärder för brandsäkerhet och förebyggande av 
bränder, även i samband med renoveringen av byggnader (unionsomfattande kampanjer för ökad medvetenhet 
om brandsäkerhet). 

Pilotprojektet skulle kunna leda till en förberedande åtgärd med avseende på att inleda insatser och initiativ på 
unionsnivå till stöd för medlemsstaternas arbete för brandsäkerhet och förebyggande av bränder, bland annat i 
förbindelse med renovering av byggnader, och därmed stödja säkerheten för Europas invånare och hållbar tillväxt 
och sysselsättningsskapande i Europa. 

Pilotprojektet ska genomföras av kommissionen, eventuellt med bistånd av uppdragstagare utifrån, samt av 
forskningsinrättningar och relevanta berörda parter.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 02 04  — HORISONT 2020  –  FORSKNING SOM RÖR NÄRINGSLIV 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

02 04 HORISONT 2020  –  
FORSKNING SOM 
RÖR NÄRINGSLIV  

02 04 02 Industriellt ledarskap 

02 04 02 01 Ledarskap i rymden 1,1 214 373 454 204 450 000 195 022 867 169 500 000 189 190 410,30 161 643 386,19 79,06 

02 04 02 02 Bättre tillgång till riskfi- 
nansiering för inves- 
teringar i forskning och 
innovation 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

02 04 02 03 Ökad innovation i små 
och medelstora företag 1,1 50 601 570 45 197 000 46 542 776 46 379 796 45 467 361,79 29 315 728,05 64,86  

Artikel 02 04 02  –  
Delsumma 

264 975 024 249 647 000 241 565 643 215 879 796 234 657 772,09 190 959 114,24 76,49  

02 04 03 Samhälleliga 
utmaningar  

02 04 03 01 Mot en resurseffektiv, 
klimattålig ekonomi och 
en hållbar försörjning av 
råvaror 1,1 93 815 989 68 500 000 85 311 712 57 684 349 65 848 213,— 81 692 227,84 119,26  

Artikel 02 04 03  –  
Delsumma 

93 815 989 68 500 000 85 311 712 57 684 349 65 848 213,— 81 692 227,84 119,26  

02 04 50 Anslag som härrör från 
bidrag från tredje part 
(utanför Europeiska 
ekonomiska samarbet- 
sområdet) till forskning 
och teknisk utveckling  

02 04 50 01 Anslag som härrör från 
bidrag från tredje part 
(utanför Europeiska 
ekonomiska samarbet- 
sområdet) till forskning 
och teknisk utveckling 
(2014–2020) 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 18 664 448,08 11 449 371,05 

02 04 50 02 Anslag som härrör från 
bidrag från tredje part 
(utanför Europeiska 
ekonomiska samarbet- 
sområdet) till forskning 
och teknisk utveckling 
(före 2014) 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 18 035 848,72  

Artikel 02 04 50  –  
Delsumma 

p.m. p.m. p.m. p.m. 18 664 448,08 29 485 219,77 
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Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar  

02 04 51 Slutförande av tidigare 
forskningsramprogram  
– Sjunde rampro- 
grammet  –  EG 
(2007–2013)  1,1 p.m. p.m. p.m. 5 331 712 97 513,82 5 305 775,62  

02 04 52 Slutförande av tidigare 
forskningsramprogram 
(före 2007)  1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 

02 04 53 Slutförande av rampro- 
grammet för konkur- 
renskraft och inno- 
vation  –  Innova- 
tionsdelen (2007–2013)  1,1 p.m. p.m. p.m. 168 681 107 428,85 5 492 953,64  

02 04 77 Pilotprojekt och 
förberedande åtgärder  

02 04 77 03 Förberedande åtgärd för 
försvarsrelaterad 
forskning 1,1 p.m. 18 000 000 25 000 000 29 000 000 40 884 000,— 28 618 800,— 158,99 

02 04 77 04 Pilotprojekt  ‒  
Rymdteknik 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 

02 04 77 05 Pilotprojekt  ‒  Provning 
av eftermonteringsteknik 2 p.m. 630 000 1 050 000 525 000 

02 04 77 06 Pilotprojekt  –  Rymdtra- 
fikhantering 1,1 p.m. 350 000 700 000 350 000 

02 04 77 07 Förberedande åtgärd – 
Förberedande av det nya 
EU-programmet 
GOVSATCOM 1,1 p.m. 5 000 000 10 000 000 5 000 000  

Artikel 02 04 77 –  
Delsumma 

p.m. 23 980 000 36 750 000 34 875 000 40 884 000,— 28 618 800,— 119,34  

Kapitel 02 04  –  Totalt 358 791 013 342 127 000 363 627 355 313 939 538 360 259 375,84 341 554 091,11 99,83  

Anmärkningar  

Dessa anmärkningar gäller samtliga budgetposter i detta kapitel. 

Detta anslag kommer att användas för Horisont 2020, ramprogrammet för forskning och innovation som omfattar 
perioden 2014–2020, och för slutförandet av tidigare forskningsprogram (sjunde ramprogrammet och föregående 
ramprogram) och ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation. 
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KAPITEL 02 04 — HORISONT 2020  –  FORSKNING SOM RÖR NÄRINGSLIV (forts.)  

Horisont 2020 ska spela en central roll i genomförandet av Europa 2020-strategins flaggskeppsinitiativ  ”Innova- 
tionsunionen” och andra flaggskeppsinitiativ som  ”Ett resurseffektivt Europa”, ”En integrerad industripolitik för en 
globaliserad tid” och ”En digital agenda för Europa”, samt för utveckling och drift av det europeiska forskningsom- 
rådet. Horisont 2020 ska bidra till att skapa en kunskaps- och innovationsbaserad ekonomi i hela unionen genom att 
få fram tillräcklig ytterligare finansiering för forskning, utveckling och innovation. Verksamheten kommer att 
genomföras för att eftersträva de allmänna målen i artikel 179 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i 
syfte att bidra till framväxten av ett kunskapssamhälle med utgångspunkt i det europeiska forskningsområdet, dvs. 
genom stöd till gränsöverskridande samarbete på alla nivåer i hela EU för att föra den europeiska forskningens 
dynamik, skaparkraft och styrka till kunskapens yttersta gränser, stärka de mänskliga resurserna för forskning och 
teknik i Europa kvantitativt och kvalitativt, stärka forsknings- och innovationskapaciteten i hela Europa samt 
säkerställa att dessa resurser utnyttjas på bästa sätt. 

I Horisont 2020 behandlas jämställdhet som en övergripande fråga i avsikt att rätta till obalansen mellan kvinnor och 
män och integrera ett jämställdhetsperspektiv i innehållet i forskning och innovation. Särskild hänsyn ska tas till 
behovet av att öka insatserna för att stärka kvinnors deltagande på alla nivåer inom forskning och innovation, även 
beslutsfattande. 

Dessa artiklar och punkter ska också täcka kostnader för vetenskapliga och tekniska möten på hög nivå, konferenser, 
workshoppar och seminarier av europeiskt intresse som kommissionen anordnar, finansiering av övergripande 
vetenskapliga och tekniska analyser som utförs för unionens räkning för att utforska nya vetenskapliga områden 
där unionen kan gripa in, bl.a. inom det europeiska området för forskning, samt åtgärder för övervakning och 
spridning av resultat från programmen, inklusive åtgärder inom föregående ramprogram. 

Anslaget kommer att användas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013 av den 
11 december 2013 om reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1906/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 81). 

Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, 
måste läggas till de anslag som tas upp under detta kapitel. Dessa belopp –  som härrör från Eftastaternas bidrag, 
vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som avsätts för särskilda ändamål enligt 
bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och 
användning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, 
som ingår i den allmänna budgeten. 

För några av dessa projekt finns möjligheten att tredjeländer eller institut från tredjeländer medverkar i det 
europeiska vetenskapliga och tekniska samarbetet. Alla ekonomiska bidrag kommer som förs in i punkterna 
6 0 1 3 och 6 0 1 5 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med 
artikel 21 i budgetförordningen. 

Inkomster från stater som medverkar i det europeiska samarbetet inom vetenskaplig och teknisk forskning som förs 
in i punkt 6 0 1 6 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med 
artikel 21 i budgetförordningen. 

Eventuella inkomster från kandidatländernas bidrag för deltagande i unionsprogrammen och i förekommande fall 
från de potentiella kandidaterna på västra Balkan, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda 
till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. 
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Alla inkomster från bidrag från utomstående organ till unionens verksamhet som förs in i punkt 6 0 3 3 i 
inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21 i budgetför- 
ordningen. 

Ytterligare anslag kommer att ställas till förfogande i punkt 02 04 50 01. 

Administrativa anslag för detta kapitel kommer att ställas till förfogande i artikel 02 01 05.  

02 04 02 Industriellt ledarskap  

Anmärkningar  

Inom denna prioritering i Horisont 2020 ska Europa bli attraktivare för investeringar i forskning och innovation, 
genom främjande av verksamheter där näringslivet är tongivande samt genom påskyndande av utvecklingen av den 
nya teknik som kommer att ligga till grund för framtidens företag och ekonomiska tillväxt. Här ingår omfattande 
investeringar i central industriell teknik, tillvaratagande av de europeiska företagens tillväxtpotential genom till- 
räcklig finansiering samt hjälp till innovativa små och medelstora företag så att de kan växa och bli världsledande. 

02 04 02 01 Ledarskap i rymden  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

214 373 454 204 450 000 195 022 867 169 500 000 189 190 410,30 161 643 386,19  

Anmärkningar  

Målet för detta anslag är att främja en konkurrenskraftig och innovativ rymdindustri och forskning som utvecklar 
och tar vara på rymdinfrastruktur för att tillgodose unionens framtida politiska och samhälleliga mål. Verksamheten 
inriktas på följande: europeisk konkurrenskraft, oberoende och innovation inom den europeiska rymdsektorn, 
framsteg inom rymdteknik, utnyttjande av rymddata samt stöd till europeisk forskning inom internationella 
rymdpartnerskap. 

Inkomster och återbetalningar från finansieringsinstrument till kommissionen som tas upp i punkterna 6 4 1 0 och 6 
4 1 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.5 i 
budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104). 

Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande 
av Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/ 
971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965), särskilt 
artikel 3.2 a vi. 
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02 04 02 (forts.) 

02 04 02 01  (forts.)  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013  –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1). 

02 04 02 02 Bättre tillgång till riskfinansiering för investeringar i forskning och innovation  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Målet för detta anslag är att hjälpa till att råda bot på marknadsbrister i fråga om tillgång till riskfinansiering för 
forskning och innovation. Särskilt ska delen för egetkapitalfinansiering inriktas på investeringar i riskkapitalfonder 
som investerar i ett tidigt skede. Den ska möjliggöra investeringar i bl.a. groddkapitalfonder, gränsöverskridande 
groddkapitalfonder, fonder för företagsänglars gemensamma investeringar och riskkapitalfonder för tidiga skeden. 
Egetkapitalinstrumentet, som huvudsakligen kommer att vara efterfrågestyrt, ska använda en portföljstrategi där 
riskkapitalfonder och andra jämförbara mellanhänder väljer ut företag att investera i. Särskild uppmärksamhet ska 
ägnas åt att uppmuntra kvinnliga företagare att delta i sådana mekanismer. 

Återbetalningar från finansieringsinstrument i enlighet med artikel 209.3 i budgetförordningen, inbegripet kapitalå- 
terbetalningar, utlösta garantier och återbetalningar på lånesumman, som betalas tillbaka till kommissionen och tas 
upp i punkt 6 4 1 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med 
artikel 21.3 f i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104). 

Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande 
av Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/ 
971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965), särskilt 
artikel 3.2 b. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013  –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1). 
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KAPITEL 02 04  —  HORISONT 2020  –  FORSKNING SOM RÖR NÄRINGSLIV  (forts.)  

02 04 02  (forts.)  

02 04 02 03 Ökad innovation i små och medelstora företag  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

50 601 570 45 197 000 46 542 776 46 379 796 45 467 361,79 29 315 728,05  

Anmärkningar  

Målet för detta anslag är följande:  

—  Finansiera nätverket Enterprise Europe Network som inrättats inom Cosme-programmet så att det kan utöka sina 
tjänster med anknytning till Horisont 2020. Det stöd som ges under budgetposten begränsas till tjänster som 
förbättrar små och medelstora företags möjligheter att hantera innovation, i synnerhet för stödmottagare inom 
pilotprojektet Europeiska innovationsrådet (EIC). 

—  Stödja genomförandet av och komplettera de särskilda åtgärderna för små och medelstora företag inom Horisont 
2020, bl.a. för att göra de innovationstjänster som erbjuds små och medelstora företag mer effektiva och 
ändamålsenliga. Åtgärderna kan bl.a. omfatta informationskampanjer, spridning av information, utbildning och 
utbyten av personal, nätverk och utbyte av bra lösningar, utveckling av innovationsstödsmekanismer av hög 
kvalitet, tjänster med starkt EU-mervärde för små och medelstora företag (t.ex. immaterialrätt, innovations- 
förvaltning eller kunskapsöverföring) samt stöd till små och medelstora företag så att de kan nå forsknings- och 
innovationspartner i hela unionen. 

—  Uppmuntra kvinnliga företagare att delta i den digitaliserade och innovativa ekonomin och i IKT- och STEM- 
sektorerna, och stödja kvinnliga företagsnätverk.  

—  Stödja marknadsdriven innovation för att stärka företagens innovationskapacitet genom att förbättra förutsättn- 
ingarna för innovation och ta itu med de särskilda hindren för innovativa företags tillväxt.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104). 

Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande 
av Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/ 
971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965), särskilt 
artikel 3.2 c. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1). 
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KAPITEL 02 04 — HORISONT 2020  –  FORSKNING SOM RÖR NÄRINGSLIV (forts.)  

02 04 03 Samhälleliga utmaningar  

Anmärkningar  

Denna prioritering inom Horisont 2020 bygger direkt på de politiska prioriteringarna och de samhälleliga 
utmaningarna i strategin Europa 2020. Verksamheten bedrivs genom ett problembaserat upplägg där resurser och 
kunskap från olika områden, tekniker och discipliner sammanförs. Verksamheten omfattar hela processen från 
forskning till marknad, med ny inriktning på innovationsrelaterad verksamhet som pilotprojekt, demonstration, 
försöksverksamhet, stöd till offentlig upphandling, design, slutanvändardriven innovation, social innovation och 
spridning av innovation på marknaden. Verksamheten ska direkt stödja motsvarande sektoriella politiska insatser på 
unionsnivå. 

02 04 03 01 Mot en resurseffektiv, klimattålig ekonomi och en hållbar försörjning av råvaror  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

93 815 989 68 500 000 85 311 712 57 684 349 65 848 213,— 81 692 227,84  

Anmärkningar  

Målet för detta anslag är att stödja en trygg råvaruförsörjning för att tillgodose unionssamhällets behov inom de 
hållbara gränserna för jordens naturresurser. Verksamheten ska inriktas på ökad kunskapsbas om råvaror och 
utveckling av innovativa lösningar för kostnadseffektiv och miljövänlig prospektering, utvinning, bearbetning, 
återvinning och återanvändning av råvaror samt ersättning av råvaror med ekonomiskt attraktiva alternativ. 

Stöd kommer också att beviljas för att ta itu med hinder mot spridningen av cirkulär ekonomi, såsom återvinning av 
råvaror från olika avfallsflöden.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104). 

Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande 
av Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/ 
971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965), särskilt 
artikel 3.3 e. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1). 
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KAPITEL 02 04  —  HORISONT 2020  –  FORSKNING SOM RÖR NÄRINGSLIV  (forts.)  

02 04 50 Anslag som härrör från bidrag från tredje part (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) till 
forskning och teknisk utveckling  

02 04 50 01 Anslag som härrör från bidrag från tredje part (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) till forskning och 
teknisk utveckling (2014–2020)  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 18 664 448,08 11 449 371,05 

Anmärkningar  

Denna artikel är avsedd att täcka de utgifter som hör samman med sådana inkomster som gör det möjligt att avsätta 
ytterligare anslag från tredje part eller tredjeländer (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) som deltar i 
projekt inom forskning och teknisk utveckling under åren 2014–2020. 

Motsvarande belopp beräknas uppgå till 24 743 000 euro. 

Alla inkomster som förts upp under punkterna 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 3 1 och 6 0 3 3 i inkomstberäkningen kan leda till 
att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen. 

02 04 50 02 Anslag som härrör från bidrag från tredje part (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) till forskning och 
teknisk utveckling (före 2014)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  18 035 848,72  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka de utgifter som hör samman med sådana inkomster som gör det möjligt att avsätta 
ytterligare anslag från tredje part eller tredjeland (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) som deltar i 
projekt inom forskning och teknisk utveckling från tiden före 2014. 

Alla inkomster som förts upp under punkterna 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 3 1 och 6 0 3 3 i inkomstberäkningen kan leda till 
att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen. 
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KAPITEL 02 04 — HORISONT 2020  –  FORSKNING SOM RÖR NÄRINGSLIV (forts.)  

02 04 51 Slutförande av tidigare forskningsramprogram  –  Sjunde ramprogrammet  –  EG (2007–2013)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 5 331 712 97 513,82 5 305 775,62  

Anmärkningar  

Detta anslag ska täcka betalningar av åtaganden som återstår att reglera från tidigare år. 

Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, 
måste läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp –  som härrör från Eftastaternas bidrag, 
vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  – utgör inkomster som avsätts för särskilda ändamål enligt 
bestämmelserna i artikel 21.2 e, f och g i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och 
användning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, 
som ingår i den allmänna budgeten. 

Detta anslag kommer också att täcka utgifter som motsvarar intäkter som leder till att ytterligare anslag ställs till 
förfogande från tredje part eller tredjeländer (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) som medverkar i 
projekt inom forskning och teknisk utveckling. 

Alla inkomster som förts upp under punkterna 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 och 6 0 3 3 i inkomstberäkningen kan 
leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens 
sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) 
(EUT L 412, 30.12.2006, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1906/2006 av den 18 december 2006 om regler för företags, 
forskningscentrums och universitets deltagande i sjunde ramprogrammet och för spridning av forskningsresultat 
(2007–2013) (EUT L 391, 30.12.2006, s. 1). 

Rådets beslut 2006/971/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet  ”Samarbete” för genomförande 
av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och 
demonstration (2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 86). 
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KAPITEL 02 04  —  HORISONT 2020  –  FORSKNING SOM RÖR NÄRINGSLIV  (forts.)  

02 04 52 Slutförande av tidigare forskningsramprogram (före 2007)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka tidigare åtaganden avseende forskningsramprogram före 2003. 

Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, 
måste läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp  –  som härrör från Eftastaternas bidrag, 
vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som avsätts för särskilda ändamål enligt 
bestämmelserna i artikel 21.2 e, f och g i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och 
användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”  till denna del i utgiftsberäkningen, 
som ingår i den allmänna budgeten.  

Rättslig grund  

Rådets beslut 87/516/Euratom, EEG av den 28 september 1987 om ramprogrammet för gemenskapens verksamhet 
inom forskning och teknisk utveckling (1987–1991) (EGT L 302, 24.10.1987, s. 1). 

Rådets beslut 90/221/Euratom, EEG av den 23 april 1990 om ramprogrammet för gemenskapens verksamhet inom 
forskning och teknisk utveckling (1990–1994) (EGT L 117, 8.5.1990, s. 28). 

Rådets beslut 93/167/Euratom, EEG av den 15 mars 1993 om ändring av beslut 90/221/Euratom, EEG om 
ramprogrammet för gemenskapens verksamhet inom forskning och teknisk utveckling (1990–1994) (EGT L 69, 
20.3.1993, s. 43). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1110/94/EG av den 26 april 1994 om det fjärde ramprogrammet för 
Europeiska gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (1994–1998) 
(EGT L 126, 18.5.1994, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 616/96/EG av den 25 mars 1996 om anpassning av beslut nr 1110/94/EG 
om det fjärde ramprogrammet för Europeiska gemenskapens verksamhet inom forskning, teknisk utveckling och 
demonstration (1994–1998) till följd av Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges 
anslutning till Europeiska unionen (EGT L 86, 4.4.1996, s. 69). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 2535/97/EG av den 1 december 1997 om en anpassning för andra gången 
av beslut nr 1110/94/EG om det fjärde ramprogrammet för Europeiska gemenskapens verksamhet inom området 
forskning, teknisk utveckling och demonstration (1994–1998) (EGT L 347, 18.12.1997, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 182/1999/EG av den 22 december 1998 om femte ramprogrammet för 
Europeiska gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (1998–2002) 
(EGT L 26, 1.2.1999, s. 1). 
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KAPITEL 02 04 — HORISONT 2020  –  FORSKNING SOM RÖR NÄRINGSLIV (forts.)  

02 04 52 (forts.)  

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1513/2002/EG av den 27 juni 2002 om sjätte ramprogrammet för 
Europeiska gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration med syfte 
att främja inrättandet av det europeiska området för forskningsverksamhet samt innovation (2002–2006) (EGT L 232, 
29.8.2002, s. 1). 

Rådets beslut 2002/835/EG av den 30 september 2002 om antagande av ett särskilt program för verksamhet inom 
området forskning, teknisk utveckling och demonstration: ”Att strukturera det europeiska området för forsknings- 
verksamhet” (2002–2006) (EGT L 294, 29.10.2002, s. 44).  

02 04 53 Slutförande av ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation –  Innovationsdelen (2007–2013) 

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 168 681 107 428,85 5 492 953,64  

Anmärkningar  

Detta anslag ska täcka betalningar av åtaganden som återstår att reglera från tidigare år. 

Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, 
måste läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp –  som härrör från Eftastaternas bidrag, 
vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  – utgör inkomster som avsätts för särskilda ändamål enligt 
bestämmelserna i artikel 21.2 e, f och g i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och 
användning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, 
som ingår i den allmänna budgeten.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1639/2006/EG av den 24 oktober 2006 om att upprätta ett ramprogram för 
konkurrenskraft och innovation (2007–2013) (EUT L 310, 9.11.2006, s. 15). 
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KAPITEL 02 04  —  HORISONT 2020  –  FORSKNING SOM RÖR NÄRINGSLIV  (forts.)  

02 04 77 Pilotprojekt och förberedande åtgärder  

02 04 77 03 Förberedande åtgärd för försvarsrelaterad forskning  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 18 000 000 25 000 000 29 000 000 40 884 000,—  28 618 800,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden.  

Referensrättsakter  

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén av den 7 juni 2017 –  Start för Europeiska försvarsfonden (COM(2017) 295 final). 

02 04 77 04 Pilotprojekt ‒  Rymdteknik  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 02 04 — HORISONT 2020  –  FORSKNING SOM RÖR NÄRINGSLIV (forts.)  

02 04 77 (forts.)  

02 04 77 05 Pilotprojekt ‒ Provning av eftermonteringsteknik  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 630 000 1 050 000 525 000  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom pilotprojektet. 

Tester av utsläpp från fordon med Pems (ombordsystem för utsläppsmätning) eller program för fjärranalys visar att 
vissa fordon i kategorierna Euro5 och Euro6 fortfarande släpper ut åtskilligt mer kväveoxider under normala 
förhållanden jämfört med testresultaten i laboratoriet. Det är först sedan man infört tester av utsläpp vid verklig 
körning (RDE) med Euro6d (från och med den 1 september 2017 och framåt) som skillnaderna mellan typgodkända 
och verkliga utsläpp minskar. 

För att förbättra den verkliga miljöprestandan hos typgodkända Euro5 och Euro6-fordon (godkända före införandet 
av RDE) behövs en eftermontering så att fordonen uppgraderas i efterhand. 

Den 16 april 2018 delade kommissionen ut Horisontpriset för nya motorfunktioner för ren luft. Priset visade att 
eftermonteringslösningar var effektiva och kostnaderna relativt låga, och stimulerade utveckling av ny teknik som 
kan tillämpas på nya dieselmotorer av kategorierna Euro5 och Euro6. 

Det krävs ytterligare arbete för att bedöma effektiviteten i eftermonteringslösningar som bygger på Horisontpriset för 
nya motorfunktioner för ren luft. Ett stort antal tekniker bör utvärderas med avseende på olika typer av motorteknik i 
olika euro-klasser, bland annat alternativ för eftermontering av partikelfilter. Dessutom bör möjliga certifierings- 
system för eftermonteringslösningar utvärderas för att ge tydlig information till konsumenterna och öka förtroendet 
för eftermonteringsalternativens effektivitet. 

Pilotprojektet har följande mål: 

—  Att genomföra en bred test för att testa effektiviteten i olika alternativ för eftermontering så att det kan fastställas 
vilken teknik som under olika förhållanden klarar att uppfylla utsläppsgränserna enligt kategori Euro 6 och 
tillhörande tillträdeskrav för lågutsläppszoner, med hjälp av laboratorietester och utsläppsprovning (RDE), och 
med ett brett spektrum av körförhållanden, motorteknik och Euro-klasser.  

—  Att bedöma en rad olika möjliga certifieringsprogram för eftermonteringslösningar. 

Projektet bygger på det arbete som redan utförts av kommissionen inom ramen för Horisontpriset. 
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KAPITEL 02 04  —  HORISONT 2020  –  FORSKNING SOM RÖR NÄRINGSLIV  (forts.)  

02 04 77  (forts.) 

02 04 77 05 (forts.) 

Rättslig grund 

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

02 04 77 06 Pilotprojekt –  Rymdtrafikhantering  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 350 000 700 000 350 000 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom pilotprojektet. 

Europa förlitar sig allt mer på rymdteknik allteftersom satellitsektorn tillhandahåller nya tillämpningar på både det 
civila och det militära området. Risken för konflikt mellan aktörer och föremål i rymden ökar. Det finns ett 
uppenbart behov av en rymdtrafikhantering för att garantera att rymdverksamhet (utforskning och utnyttjande av 
rymden, rymdtillämpningar och rymdtjänster) genomförs på ett säkert sätt och för att utveckla den rättsliga ramen 
för rymdverksamhet. Den rättsliga grunden ges i de internationella rymdfördragen. Rymdlägesbildsprogrammet 
(Space Situational Awareness, SSA) skulle kunna ligga till grund för rymdtrafikhanteringen. 

Rymdtrafikhanteringen kan omfatta följande: 

1) Tvärvetenskaplig forskning. 

2) Opinionsbildning. 

3) Främjande av de tekniska förutsättningarna och internationellt samarbete. 

4) Förberedelser inom FN:s kommitté för fredligt utnyttjande av yttre rymden, ITU, Icao och mellanstatliga forum. 

5) Information till allmänheten. 

III/216 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 02 —  INRE MARKNADEN, INDUSTRI, ENTREPRENÖRSKAP SAMT SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 02 04 — HORISONT 2020  –  FORSKNING SOM RÖR NÄRINGSLIV (forts.)  

02 04 77 (forts.) 

02 04 77 06  (forts.)  

Rymdtrafikhanteringens mål: 

1) Garantera framtida generationers välstånd och framsteg genom att rymdfärder säkras och utforskning och 
användning av rymden sker på ett hållbart sätt. 

2) Hantera problemen och möjligheterna med rymdfärder genom att ta itu med alla faser av trafiken när det gäller 
att komma ut i rymden, bedriva verksamhet i rymden och komma tillbaka från rymden. 

3) Åtgärda den pågående försämringen av säkerheten och hållbarheten genom att koppla samman befintlig teknik, 
infrastruktur och rättsliga instrument.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT 
L 193, 30.7.2018, s. 1). 

02 04 77 07 Förberedande åtgärd –  Förberedande av det nya EU-programmet GOVSATCOM  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 5 000 000 10 000 000 5 000 000  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom den förberedande åtgärden. 

Denna förberedande åtgärd kommer att stödja en rad förberedande verksamheter som är väsentliga för att det 
operativa programmet ska kunna komma i gång från och med 2021, såsom 

—  studier av industrisystem för GOVSATCOM Hub, den nya markinfrastrukturen för en smidig sammankoppling 
av användare och leverantörer,  

—  utveckling och prototypering av GOVSATCOM Hub och tjänsteelement,  

—  upprättande och demonstration av olika scenarier för civil tillämpning inom krishantering, civilskydd, över- 
vakning och hantering av viktig infrastruktur,  

—  andra förberedande åtgärder, bland annat analysen av tillgången till och efterfrågan på GOVSATCOM Hub efter 
mitten av 2020-talet. 
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KAPITEL 02 04  —  HORISONT 2020  –  FORSKNING SOM RÖR NÄRINGSLIV  (forts.)  

02 04 77  (forts.) 

02 04 77 07 (forts.) 

Rättslig grund 

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 02 05  — EUROPEISKA SATELLITNAVIGERINGSPROGRAM (EGNOS OCH GALILEO)  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 
Betalning- 
ar 2018– 
2020 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

02 05 EUROPEISKA SATELLIT- 
NAVIGERING- 
SPROGRAM (EGNOS 
OCH GALILEO)  

02 05 01 Utveckling och tillhanda- 
hållande av infrastruktur 
och tjänster för global 
satellitnavigering (Galileo) 
till 2020  1,1 957 528 300 750 000 000 562 718 000 720 000 000 700 508 769,—  864 934 093,11 115,32  

02 05 02 Tillhandahållande av satel- 
litbaserade tjänster för 
ökade prestanda hos GPS 
så att de gradvis täcker 
hela Europeiska civila luft- 
fartskonferensens (ECAC) 
region till 2020 (Egnos)  1,1 246 000 000 200 000 000 125 000 000 200 000 000 187 667 327,77 89 458 728,— 44,73  

02 05 11 Europeiska byrån för 
GNSS  1,1 34 232 619 34 232 619 32 628 363 32 628 363 32 230 581,78 32 230 581,78 94,15  

02 05 51 Slutförande av europeiska 
satellitnavigeringsprogram 
(Egnos och Galileo)  1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 6 260 838,93  

Kapitel 02 05 – Totalt 1 237 760 919 984 232 619 720 346 363 952 628 363 920 406 678,55 992 884 241,82 100,88 

02 05 01 Utveckling och tillhandahållande av infrastruktur och tjänster för global satellitnavigering (Galileo) till 2020  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

957 528 300 750 000 000 562 718 000 720 000 000 700 508 769,— 864 934 093,11  

Anmärkningar  

Unionens bidrag till de europeiska satellitnavigeringsprogrammen beviljas för samfinansiering av verksamheter som 
rör följande: 

—  Färdigställande av utstationeringsfasen i Galileoprogrammet, som består av tillverkning, upprättande och skydd 
av rymdbaserad och markbaserad infrastruktur samt förberedelser inför driftsfasen, inklusive verksamhet som rör 
förberedelser inför leverans av tjänster. 
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KAPITEL 02 05  —  EUROPEISKA SATELLITNAVIGERINGSPROGRAM (EGNOS OCH GALILEO) (forts.)  

02 05 01  (forts.)  

—  Galileoprogrammets driftsfas, som består av förvaltning, underhåll, löpande förbättringar, utveckling och skydd 
av rymdbaserad och markbaserad infrastruktur, utveckling av nästa generationer av systemet och utveckling av 
systemets tjänster, certifiering och standardisering, tillhandahållande och marknadsföring av systemets tjänster 
samt all annan verksamhet som krävs för att programmet ska löpa smidigt. 

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna artikel. Dessa belopp  –  som 
härrör från Eftaländernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster avsatta för 
särskilda ändamål i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför 
avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska samarbetsom- 
rådet” som fogas till denna del i utgiftsberäkningen i detta avsnitt, som ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster från tredje man, som förs upp under punkt 6 0 3 3 i inkomstberäkningen, kan leda till att 
ytterligare anslag ställs till förfogande enligt bestämmelserna i budgetförordningen. 

Motsvarande belopp av inkomster avsatta för särskilda ändamål beräknas uppgå till 39 913 000 EUR. 

Medlemsstaternas bidrag för enskilda element av programmen kan komma att läggas till anslagen enligt denna 
artikel.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1285/2013 av den 11 december 2013 om uppbyggnad och drift 
av de europeiska satellitnavigeringssystemen och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 876/2002 och 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 683/2008 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 1), särskilt artikel 2.4.  

02 05 02 Tillhandahållande av satellitbaserade tjänster för ökade prestanda hos GPS så att de gradvis täcker hela 
Europeiska civila luftfartskonferensens (ECAC) region till 2020 (Egnos)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

246 000 000 200 000 000 125 000 000 200 000 000 187 667 327,77 89 458 728,—  

Anmärkningar  

Unionens bidrag till de europeiska satellitnavigeringsprogrammen anslås för att finansiera verksamhet i samband 
med driften av Egnossystemet, inbegripet allt som krävs för att styrka tillförlitligheten hos systemet och driften av 
det. 
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KAPITEL 02 05 — EUROPEISKA SATELLITNAVIGERINGSPROGRAM (EGNOS OCH GALILEO) (forts.)  

02 05 02  (forts.)  

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna artikel. Dessa belopp – som 
härrör från Eftaländernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster avsatta för 
särskilda ändamål i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför 
avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska samarbetsom- 
rådet” som fogas till denna del i utgiftsberäkningen i detta avsnitt, som ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster från tredje man, som förs upp under punkt 6 0 3 3 i inkomstberäkningen, kan leda till att 
ytterligare anslag ställs till förfogande enligt bestämmelserna i budgetförordningen. 

Motsvarande belopp av inkomster avsatta för särskilda ändamål beräknas uppgå till 9 643 000 EUR. 

Medlemsstaternas bidrag för enskilda element av programmen kan komma att läggas till anslagen enligt denna 
artikel.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1285/2013 av den 11 december 2013 om uppbyggnad och drift 
av de europeiska satellitnavigeringssystemen och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 876/2002 och 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 683/2008 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 1), särskilt artikel 2.5.  

02 05 11 Europeiska byrån för GNSS  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

34 232 619 34 232 619 32 628 363 32 628 363 32 230 581,78 32 230 581,78  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka byråns personalutgifter och administrativa utgifter (avdelningarna 1 och 2) samt 
driftsutgifter i samband med arbetsprogrammet (avdelning 3). 

Byrån måste informera Europaparlamentet och rådet om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och 
administrativa utgifter. 

Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, 
måste läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp –  som härrör från Eftastaternas bidrag, 
vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som avsätts för särskilda ändamål enligt 
bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och 
användning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, 
som ingår i den allmänna budgeten. 
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KAPITEL 02 05  —  EUROPEISKA SATELLITNAVIGERINGSPROGRAM (EGNOS OCH GALILEO) (forts.)  

02 05 11 (forts.)  

Behandling som inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 b i budgetförordningen som ska föras 
upp under punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen ska förbehållas belopp som återbetalts i enlighet med 
artikel 17 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudgetför- 
ordning för de organ som inrättats enligt EUF-fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (EUT L 122, 10.5.2019, s. 1). 

Tjänsteförteckningen för Europeiska byrån för GNSS återfinns i bilagan  ”Personal” till detta avsnitt. 

Unionens bidrag för 2020 uppgår till totalt 34 294 000 EUR. Ett belopp på 61 381 EUR från överskott ska läggas till 
det belopp på 34 232 619 EUR som tas upp i budgeten.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 912/2010 av den 22 september 2010 om inrättande av Europeiska 
byrån för GNSS och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1321/2004 om inrättandet av strukturer för 
förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering och om ändring av Europap- 
arlamentets och rådets förordning (EG) nr 683/2008 (EUT L 276, 20.10.2010, s. 11). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1285/2013 av den 11 december 2013 om uppbyggnad och drift 
av de europeiska satellitnavigeringssystemen och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 876/2002 och 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 683/2008 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 1).  

02 05 51 Slutförande av europeiska satellitnavigeringsprogram (Egnos och Galileo)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  6 260 838,93  

Anmärkningar  

Detta anslag ska täcka betalningar av åtaganden som återstår att reglera från tidigare år. 

Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, 
måste läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp –  som härrör från Eftastaternas bidrag, 
vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  – utgör inkomster som avsätts för särskilda ändamål enligt 
bestämmelserna i artikel 21.2 e, f och g i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och 
användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”  till denna del i utgiftsberäkningen, 
som ingår i den allmänna budgeten. 
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KAPITEL 02 05 — EUROPEISKA SATELLITNAVIGERINGSPROGRAM (EGNOS OCH GALILEO) (forts.)  

02 05 51  (forts.) 

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 683/2008 av den 9 juli 2008 om det fortsatta genomförandet av 
de europeiska satellitnavigeringsprogrammen (Egnos och Galileo) (EUT L 196, 24.7.2008, s. 1).  

KAPITEL 02 06  —  DET EUROPEISKA PROGRAMMET FÖR JORDOBSERVATION  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

02 06 DET EUROPEISKA 
PROGRAMMET FÖR 
JORDOBSERVATION  

02 06 01 Operativa tjänster som 
bygger på 
rymdbaserade observa- 
tioner och jordbaserade 
data (Copernicus)  1,1 132 356 000 133 000 000 188 255 000 139 000 000 126 854 724,57 139 437 369,75 104,84  

02 06 02 Uppbyggnad av en 
självständig jordobserv- 
ationskapacitet för EU 
(Copernicus)  1,1 511 591 000 416 000 000 670 315 000 460 500 000 515 835 689,— 433 526 062,58 104,21  

Kapitel 02 06 –  Totalt 643 947 000 549 000 000 858 570 000 599 500 000 642 690 413,57 572 963 432,33 104,36  

02 06 01 Operativa tjänster som bygger på rymdbaserade observationer och jordbaserade data (Copernicus)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

132 356 000 133 000 000 188 255 000 139 000 000 126 854 724,57 139 437 369,75  

Anmärkningar  

Målet för detta anslag är 

—  att möjliggöra drift av Copernicustjänster, anpassat till användarnas behov, 

—  att bidra till att säkra tillgången till uppgifterna om den observationsinfrastruktur som behövs för drift av 
Copernicustjänsterna,  

—  att skapa möjligheter för ökad privat användning av informationskällor och därigenom underlätta innovation av 
mervärdesskapande tjänsteleverantörer. 

Detta anslag är särskilt avsett att finansiera inrättandet, fastställandet och driften av de sex tjänster som nämns i 
förordning (EU) nr 377/2014 och näraliggande verksamhet. 
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KAPITEL 02 06  —  DET EUROPEISKA PROGRAMMET FÖR JORDOBSERVATION  (forts.) 

02 06 01 (forts.)  

Detta anslag är även avsett att finansiera övergripande verksamheter för flera av tjänsterna eller deras utformning 
och samordning samt samordning på plats, upptagning hos användarna, utbildning och kommunikation. 

Budgetanslagen kommer att förvaltas direkt av kommissionens avdelningar eller indirekt genom delegeringsavtal 
med unionens organ och internationella organisationer eller någon annan enhet som kan komma i fråga i enlighet 
med artikel 58 i budgetförordningen. 

Om kommissionen förvaltar budgeten direkt får den delegera vetenskapliga och tekniska stöduppgifter till det 
gemensamma forskningscentret (JRC). Finansieringen av dessa uppgifter får införas i JRC:s indirekta budget i 
enlighet med artikel 21.2 g och 30.1 d i budgetförordningen. 

För att stödja konkurrenskraften och tillväxten är detta anslag även avsett att finansiera spridning av data och 
företagsinkubation genom stöd till mer hållbara och innovativa it-strukturer i Europa. 

Copernicustjänsterna kommer att underlätta tillgången till de nyckeldata som behövs som underlag för politiken på 
unionsnivå samt på nationell, regional och lokal nivå inom områden såsom jordbruk, skogsövervakning, vatten- 
förvaltning, transporter, stadsplanering, klimatförändringar m.m. Detta anslag täcker främst genomförandet av 
delegeringsavtal för Copernicusprogrammet i enlighet med artikel 58 i budgetförordningen. 

Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, 
måste läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp –  som härrör från Eftastaternas bidrag, 
vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som avsätts för särskilda ändamål enligt 
bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och 
användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”  till denna del i utgiftsberäkningen, 
som ingår i den allmänna budgeten. Eventuella inkomster från kandidatländernas bidrag för deltagande i unionspro- 
grammen och i förekommande fall från de potentiella kandidaterna på västra Balkan, vilka tas upp under punkt 
6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21 i 
budgetförordningen. 

Eventuella inkomster från tredje man, som förs upp under punkt 6 0 3 3 i inkomstberäkningen, kan leda till att 
ytterligare anslag ställs till förfogande under denna punkt i enlighet med budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 377/2014 av den 3 april 2014 om inrättande av Copernicus- 
programmet och om upphävande av förordning (EU) nr 911/2010 (EUT L 122, 24.4.2014, s. 44). 
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KAPITEL 02 06 — DET EUROPEISKA PROGRAMMET FÖR JORDOBSERVATION  (forts.) 

02 06 02 Uppbyggnad av en självständig jordobservationskapacitet för EU (Copernicus)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

511 591 000 416 000 000 670 315 000 460 500 000 515 835 689,— 433 526 062,58  

Anmärkningar  

Målet för detta anslag är att  

—  bygga upp en oberoende jordobservationskapacitet för unionen genom att finansiera rymdinfrastruktur och 
främja den europeiska industrin på området, dvs. tillverkningen och uppskjutningen av satelliter,  

—  bidra till att göra den observationskapacitet som behövs för att tillhandahålla Copernicustjänster tillgänglig, 
särskilt genom verksamhet inom rymdinfrastrukturens marksegment, 

—  skapa möjligheter för ökad privat användning av informationskällor och därigenom underlätta innovation av 
mervärdesskapande tjänsteleverantörer. 

Utvecklingen av en europeisk rymdinfrastruktur spelar en viktig roll när det gäller att förbättra konkurrenskraften 
och innovationen, och kräver fortsatta offentliga insatser för att industrin ska kunna fortleva. 

Detta anslag är avsett att finansiera utvecklingen och tillverkningen av satelliter samt driften av dem. De data och 
uppgifter som fås genom rymdinfrastruktur omfattas av den fria, fullständiga och öppna datapolicyn, något som 
kommer att öka uppgifternas tillgänglighet och gynna nedströmsmarknaden. 

För att komplettera de uppgifter som användarna behöver är detta anslag även avsett att finansiera införskaffande av 
data från tredje part och tillgång till bidragande data från satellituppdrag från medlemsstaterna samt den särskilda 
spridningsplattformen (det viktigaste marksegmentet) som framför allt kommer att användas för de operativa tjänster 
som finansieras genom artikel 02 06 01. 

Budgetanslagen kommer att förvaltas direkt av kommissionens avdelningar eller indirekt genom delegeringsavtal 
med unionens organ och internationella organisationer eller någon annan enhet som kan komma i fråga i enlighet 
med artikel 58 i budgetförordningen. 

Om kommissionen förvaltar budgeten direkt får den delegera vetenskapliga och tekniska stöduppgifter till det 
gemensamma forskningscentret(JRC). Finansieringen av dessa uppgifter får införas i JRC:s indirekta budget i 
enlighet med artikel 21.2 g och 30.1 d i budgetförordningen. 
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KAPITEL 02 06  —  DET EUROPEISKA PROGRAMMET FÖR JORDOBSERVATION  (forts.) 

02 06 02 (forts.)  

Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, 
måste läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp –  som härrör från Eftastaternas bidrag, 
vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  – utgör inkomster som avsätts för särskilda ändamål enligt 
bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och 
användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”  till denna del i utgiftsberäkningen, 
som ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster från kandidatländernas bidrag för deltagande i unionsprogrammen och i förekommande fall 
från de potentiella kandidaterna på västra Balkan, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda 
till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen. 

Eventuella inkomster från tredje man, som förs upp under punkt 6 0 3 3 i inkomstberäkningen, kan leda till att 
ytterligare anslag ställs till förfogande under denna punkt i enlighet med budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 377/2014 av den 3 april 2014 om inrättande av Copernicus- 
programmet och om upphävande av förordning (EU) nr 911/2010 (EUT L 122, 24.4.2014, s. 44). 
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KAPITEL 02 07  — DET EUROPEISKA FÖRSVARSINDUSTRIELLA UTVECKLINGSPROGRAMMET (EDIDP)  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

02 07 DET EUROPEISKA 
FÖRSVARSINDUS- 
TRIELLA UTVECK- 
LINGSPROGRAMMET 
(EDIDP)  

02 07 01 Det europeiska förs- 
varsindustriella utveck- 
lingsprogrammet 
(EDIDP)  1,1 254 500 000 200 000 000 243 250 000 145 250 000  

Kapitel 02 07  –  Totalt 254 500 000 200 000 000 243 250 000 145 250 000  

02 07 01 Det europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammet (EDIDP)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

254 500 000 200 000 000 243 250 000 145 250 000  

Anmärkningar  

Målet för utvecklingsprogrammet är att stödja utvecklingen av åtgärder och teknik på försvarsområdet. Unionens 
stöd kommer endast att beviljas för samarbetsprojekt där minst tre företag från minst två medlemsstater deltar. 
Projekten kommer att väljas ut i enlighet med kommittéförfarandet och ska helt överensstämma med unionens 
kapacitetsprioriteringar som fastställs av medlemsstaterna. När det gäller utveckling av prototyper kommer 
unionsfinansieringen endast att täcka en del av totalkostnaderna, medan återstående kostnader normalt täcks av 
medlemsstaterna. För andra åtgärder och annan teknik kan unionsfinansieringen täcka den totala kostnaden. Den 
slutliga andel av kostnaderna som täcks av unionsbudgeten kommer att fastställas i arbetsprogrammet i enlighet med 
kommittéförfarandet. Programmet kommer endast att löpa i två år: 2019 och 2020.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1092 av den 18 juli 2018 om inrättande av ett europeiskt 
försvarsindustriellt utvecklingsprogram som syftar till att stödja konkurrenskraften och innovationsförmågan inom 
unionens försvarsindustri (EUT L 200, 7.8.2018, s. 30). 
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AVDELNING 03  

KONKURRENS  
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AVDELNING 03 

KONKURRENS 

Allmän sammanfattning av anslag (2020 och 2019) och genomförande (2018)  

Avdelning 
Kapitel 

Rubrik Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

03 01 ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITI- 
KOMRÅDET KONKURRENS 117 433 268 111 419 935 112 936 711,45  

Avdelning 03  –  Totalt 117 433 268 111 419 935 112 936 711,45  
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AVDELNING 03 

KONKURRENS 

KAPITEL 03 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET KONKURRENS  

Artiklarna 1, 2, 3 och 5 redovisas i närmare detalj i kapitel XX 01 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 2018–2020 

03 01 ADMINISTRATIVA UTGIFTER 
INOM POLITIKOMRÅDET 
KONKURRENS  

03 01 01 Utgifter för tjänstemän och till- 
fälligt anställda som arbetar 
inom politikområdet Konkurrens  5,2 96 583 056 90 896 459 89 806 330,51 92,98  

03 01 02 Extern personal och övriga 
administrativa utgifter till stöd 
för politikområdet Konkurrens  

03 01 02 01 Extern personal 5,2 5 328 380 5 224 050 4 821 833,— 90,49 

03 01 02 11 Andra administrativa utgifter 5,2 9 186 210 9 205 652 11 118 509,77 121,03  

Artikel 03 01 02 – Delsumma 14 514 590 14 429 702 15 940 342,77 109,82  

03 01 03 Utgifter avseende utrustning och 
tjänster för informations- och 
kommunikationsteknik inom 
politikområdet Konkurrens  5,2 6 335 622 6 093 774 7 190 038,17 113,49  

03 01 07 Skadeståndsanspråk som en följd 
av rättsliga förfaranden mot 
kommissionens beslut på 
konkurrensområdet  5,2 p.m. p.m. 0,— 

Kapitel 03 01 –  Totalt 117 433 268 111 419 935 112 936 711,45 96,17  

03 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som arbetar inom politikområdet Konkurrens  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

96 583 056 90 896 459 89 806 330,51  

03 01 02 Extern personal och övriga administrativa utgifter till stöd för politikområdet Konkurrens  

03 01 02 01 Extern personal  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

5 328 380 5 224 050 4 821 833,—  
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KAPITEL 03 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET KONKURRENS (forts.)  

03 01 02  (forts.)  

03 01 02 11 Andra administrativa utgifter 

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

9 186 210 9 205 652 11 118 509,77  

03 01 03 Utgifter avseende utrustning och tjänster för informations- och kommunikationsteknik inom politikområdet 
Konkurrens  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

6 335 622 6 093 774 7 190 038,17  

03 01 07 Skadeståndsanspråk som en följd av rättsliga förfaranden mot kommissionens beslut på konkurrensområdet  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

För att säkerställa genomförandet av konkurrensreglerna när det gäller avtal, beslut av företagssammanslutningar 
och samordnade förfaranden (artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt), missbruk av domi- 
nerande ställning (artikel 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt), statliga stöd (artiklarna 107 och 
108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) och företagskoncentrationer (förordning (EG) nr 139/2004), 
kan kommissionen fatta beslut, genomföra undersökningar och besluta om böter eller begära återvinning. 

Kommissionens beslut kan prövas av Europeiska unionens domstol i enlighet med fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt. 

Av försiktighetsskäl är det lämpligt att ta hänsyn till den eventuella budgetpåverkan som domar från Europeiska 
unionens domstol kan få. 

Detta anslag är avsett att täcka eventuella utgifter som härrör från skadestånd som Europeiska unionens domstol 
dömt ut till klagande till följd av talan som väcks mot kommissionens beslut på konkurrensrättens område. 
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KAPITEL 03 01  —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET KONKURRENS  (forts.)  

03 01 07 (forts.)  

Eftersom en rimlig beräkning av den ekonomiska påverkan på den allmänna budgeten inte kan fastställas på förhand 
har ett symboliskt anslag (p.m.) förts upp under denna artikel. Vid behov kommer kommissionen att föreslå att 
anslag relaterade till de faktiska behoven görs tillgängliga genom överföringar eller genom ett förslag till ändrings- 
budget. 

Rättslig grund 

Artiklarna 101 och 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (tidigare artiklarna 81 och 82 i fördraget 
om upprättandet av Europeiska gemenskapen) och sekundärrätt, särskilt:  

—  Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 
81 och 82 i fördraget (EGT L 1, 4.1.2003, s. 1). 

—  Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer (”EG:s 
koncentrationsförordning”) (EUT L 24, 29.1.2004, s. 1). 

Artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (tidigare artiklarna 87 och 88 i fördraget 
om upprättandet av Europeiska gemenskapen) och sekundärrätt, särskilt rådets förordning (EU) 2015/1589 av den 
13 juli 2015 om genomförandebestämmelser för artikel 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(EUT L 248, 24.9.2015, s. 9). 
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AVDELNING 04 

SYSSELSÄTTNING, SOCIALPOLITIK OCH INKLUDERING 
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AVDELNING 04 

SYSSELSÄTTNING, SOCIALPOLITIK OCH INKLUDERING 

Allmän sammanfattning av anslag (2020 och 2019) och genomförande (2018)  

Av- 
delning 
Kapitel 

Rubrik 
Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

04 01 ADMINISTRATIVA 
UTGIFTER FÖR POLITI- 
KOMRÅDET SYSSEL- 
SÄTTNING, SOCIAL- 
POLITIK OCH INKLU- 
DERING 101 453 355 101 453 355 101 856 210 101 856 210 97 276 940,38 97 276 940,38 

04 02 EUROPEISKA SOCIAL- 
FONDEN (ESF) 13 910 383 564 12 611 900 000 13 806 020 856 11 151 158 200 15 520 545 519,20 13 931 990 205,21 

04 03 SYSSELSÄTTNING, 
SOCIALPOLITIK OCH 
INKLUDERING 264 827 350 248 430 859 276 725 474 245 851 269 266 964 366,63 243 669 192,39  

Reserver (40 02 41) 2 124 650 2 124 650  

264 827 350 248 430 859 278 850 124 247 975 919 266 964 366,63 243 669 192,39 

04 04 EUROPEISKA FONDEN 
FÖR JUSTERING FÖR 
GLOBALISERINGSEF- 
FEKTER p.m. 10 000 000 p.m. 10 000 000 27 688 613,—  27 688 613,—  

04 05 INSTRUMENTET FÖR 
STÖD INFÖR 
ANSLUTNINGEN  –  
SYSSELSÄTTNING, 
SOCIALPOLITIK OCH 
PERSONALUT- 
VECKLING p.m. 11 300 000 p.m. p.m. 0,—  953 775,34 

04 06 FONDEN FÖR EURO- 
PEISKT BISTÅND TILL 
DEM SOM HAR DET 
SÄMST STÄLLT (FEAD) 578 707 746 410 900 000 567 480 144 400 900 000 556 327 697,—  353 293 954,57  

Avdelning 04 – Totalt 14 855 372 015 13 393 984 214 14 752 082 684 11 909 765 679 16 468 803 136,21 14 654 872 680,89  

Reserver (40 02 41) 2 124 650 2 124 650  

14 855 372 015 13 393 984 214 14 754 207 334 11 911 890 329 16 468 803 136,21 14 654 872 680,89  
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AVDELNING 04 

SYSSELSÄTTNING, SOCIALPOLITIK OCH INKLUDERING 

KAPITEL 04 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET SYSSELSÄTTNING, SOCIALPOLITIK OCH 
INKLUDERING 

Artiklarna 1, 2, 3 och 5 redovisas i närmare detalj i kapitel XX 01 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 2018–2020 

04 01 ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR 
POLITIKOMRÅDET SYSSEL- 
SÄTTNING, SOCIALPOLITIK OCH 
INKLUDERING  

04 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt 
anställda inom politikområdet Syssel- 
sättning, socialpolitik och inkludering  5,2 73 368 362 71 521 162 68 850 721,22 93,84  

04 01 02 Extern personal och andra adminis- 
trativa utgifter för politikområdet 
Sysselsättning, socialpolitik och inklu- 
dering  

04 01 02 01 Extern personal 5,2 5 131 804 5 031 180 4 919 640,26 95,87 

04 01 02 11 Andra administrativa utgifter 5,2 4 360 396 4 809 029 4 374 029,—  100,31  

Artikel 04 01 02  –  Delsumma 9 492 200 9 840 209 9 293 669,26 97,91  

04 01 03 Utgifter avseende utrustning och 
tjänster för informations- och 
kommunikationsteknik inom politi- 
kområdet Sysselsättning, socialpolitik 
och inkludering  5,2 4 812 793 4 794 839 5 512 300,77 114,53  

04 01 04 Stödutgifter för verksamhet och 
program inom politikområdet Syssel- 
sättning, socialpolitik och inkludering  

04 01 04 01 Stödutgifter för Europeiska socialfonden 
och icke-operativt tekniskt stöd 1,2 11 000 000 12 000 000 10 482 510,73 95,30 

04 01 04 02 Stödutgifter för Programmet för syssel- 
sättning och social innovation 1,1 2 500 000 3 400 000 2 506 314,63 100,25 

04 01 04 03 Stödutgifter för Instrumentet för stöd 
inför anslutningen –  Sysselsättning, 
socialpolitik och personalutveckling 4 p.m. p.m. 0,—  

04 01 04 04 Stödutgifter för Europeiska fonden för 
justering för globaliseringseffekter 9 p.m. p.m. 301 471,77 

04 01 04 05 Stödutgifter för Fonden för europeiskt 
bistånd till dem som har det sämst ställt 1,2 280 000 300 000 329 952,—  117,84  

Artikel 04 01 04 – Delsumma 13 780 000 15 700 000 13 620 249,13 98,84  

Kapitel 04 01  –  Totalt 101 453 355 101 856 210 97 276 940,38 95,88  

5.7.2019 SV III/235Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 04 —  SYSSELSÄTTNING, SOCIALPOLITIK OCH INKLUDERING



 

KAPITEL 04 01  —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET SYSSELSÄTTNING, SOCIALPOLITIK OCH 
INKLUDERING  (forts.) 

04 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda inom politikområdet Sysselsättning, socialpolitik och inkludering  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

73 368 362 71 521 162 68 850 721,22  

04 01 02 Extern personal och andra administrativa utgifter för politikområdet Sysselsättning, socialpolitik och inkludering  

04 01 02 01 Extern personal  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

5 131 804 5 031 180 4 919 640,26 

04 01 02 11 Andra administrativa utgifter  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

4 360 396 4 809 029 4 374 029,—  

04 01 03 Utgifter avseende utrustning och tjänster för informations- och kommunikationsteknik inom politikområdet 
Sysselsättning, socialpolitik och inkludering  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

4 812 793 4 794 839 5 512 300,77  

04 01 04 Stödutgifter för verksamhet och program inom politikområdet Sysselsättning, socialpolitik och inkludering  

04 01 04 01 Stödutgifter för Europeiska socialfonden och icke-operativt tekniskt stöd  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

11 000 000 12 000 000 10 482 510,73 
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KAPITEL 04 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET SYSSELSÄTTNING, SOCIALPOLITIK OCH 
INKLUDERING  (forts.) 

04 01 04  (forts.) 

04 01 04 01 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka tekniskt stöd som finansieras genom Europeiska socialfonden (ESF) enligt artiklarna 
58 och 118 i förordning (EU) nr 1303/2013. Det tekniska stödet får finansiera åtgärder som rör förberedelse, 
övervakning, utvärdering, kontroll och handläggning och som krävs för att kommissionen ska kunna genomföra 
Europeiska socialfonden. Anslaget får särskilt användas för att täcka  

—  stödutgifter (representation, fortbildning, möten, tjänsteresor och översättningar),  

—  utgifter för extern personal vid huvudkontoret (kontraktsanställda, utsända nationella experter eller inhyrd 
personal) upp till 5 000 000 EUR, samt tjänsteresor för sådan personal som finansieras med denna budgetpost.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhålln- 
ingsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om 
fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) 
nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska social- 
fonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1081/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 470). 

04 01 04 02 Stödutgifter för Programmet för sysselsättning och social innovation  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

2 500 000 3 400 000 2 506 314,63  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för studier, kommittéer och möten med experter, inklusive möten och andra 
utgifter i samband med det europeiska forumets arbete för att förbättra samarbetet när det gäller att tackla odeklarerat 
arbete, konferenser, information och publikationer som direkt kan knytas till förverkligandet av målen för det 
program eller de åtgärder som omfattas av denna budgetpost, samt alla andra utgifter för tekniskt eller administrativt 
stöd som inte inbegriper myndighetsuppgifter och som kommissionen lägger ut på entreprenad i form av tillfälliga 
avtal om tjänster. 
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KAPITEL 04 01  —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET SYSSELSÄTTNING, SOCIALPOLITIK OCH 
INKLUDERING  (forts.) 

04 01 04 (forts.)  

04 01 04 02 (forts.)  

Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, 
måste läggas till de anslag som tas upp under denna budgetpost. Dessa belopp –  som härrör från Eftastaternas 
bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda 
utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför avsättning av 
motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan Europeiska ekonomiska samarbetsområdet till denna del 
i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster från kandidatländernas deltagande i unionsprogrammen och i förekommande fall från de 
potentiella kandidaterna på västra Balkan, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda till att 
ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med punkterna b, e och f i artikel 21.2 i budgetförordningen. Detta 
får göras i samma proportion som gäller för belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet, i 
förhållande till den totala anslagsnivån.  

Rättslig grund  

Se kapitel 04 03. 

04 01 04 03 Stödutgifter för Instrumentet för stöd inför anslutningen –  Sysselsättning, socialpolitik och personalutveckling  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka 

—  utgifter för tekniskt och administrativt stöd som inte inbegriper myndighetsuppgifter och som kommissionen 
lägger ut på entreprenad i form av tillfälliga avtal om tjänster till ömsesidig nytta för kommissionen och för 
stödmottagarna,  

—  utgifter för studier, möten med experter, information och publikationer vilka är direkt knutna till genomförandet 
av målet för instrumentet för stöd inför anslutningen. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av eventuella inkomster från ytterligare bidrag som ställs till förfogande 
av medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer eller från andra organ än de som inrättats enligt fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsprojekt eller 
program som finansieras av unionen och förvaltas av kommissionen. Dessa belopp härrör från bidragen enligt 
artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, vilka utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt 
bestämmelserna i artikel 21.2 a ii och e i budgetförordningen. De belopp som tillförs posten för utgifter för 
administrativt stöd kommer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i budgetförordningen, att fastställas 
utifrån bidragsavtalet för varje operativt program, och i genomsnitt ska dessa anslag inte överstiga 4 % av bidragen 
till det motsvarande programmet i varje kapitel. 
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KAPITEL 04 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET SYSSELSÄTTNING, SOCIALPOLITIK OCH 
INKLUDERING  (forts.) 

04 01 04  (forts.) 

04 01 04 03 (forts.) 

Detta anslag täcker administrativa utgifter enligt kapitel 04 05.  

Rättslig grund  

Se kapitel 04 05. 

04 01 04 04 Stödutgifter för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 301 471,77  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att användas på kommissionens initiativ, inom ett tak på 0,5 % av det högsta årliga beloppet 
från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF) enligt definitionerna i förordning (EU) 
nr 1309/2013. Anslaget får användas för att finansiera förberedelser, övervakning, datainsamling och uppbyggnad 
av kunskap som är relevant för genomförandet av fonden. Det får också användas för att finansiera administrativt 
och tekniskt stöd, information och kommunikation, samt revisioner, kontroller och utvärderingar som behövs för att 
genomföra fondens verksamhet.  

Rättslig grund 

Se kapitel 04 04. 

04 01 04 05 Stödutgifter för Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

280 000 300 000 329 952,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tekniskt stöd enligt artikel 27 i förordning (EU) nr 223/2014. 

Tekniskt stöd får finansiera förberedelser, övervakning, administrativt och tekniskt bistånd, revision, information, 
kontroll och utvärdering som krävs för att genomföra förordning (EU) nr 223/2014, samt för verksamhet i enlighet 
med artikel 10 samma förordning. 
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KAPITEL 04 01  —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET SYSSELSÄTTNING, SOCIALPOLITIK OCH 
INKLUDERING  (forts.) 

04 01 04 (forts.)  

04 01 04 05 (forts.)  

Detta anslag är i synnerhet avsett att täcka följande: 

—  stödutgifter (representation, fortbildning, möten, tjänsteresor och översättningar),  

—  förberedelser, övervakning, datainsamling och uppbyggnad av kunskap som är relevant för genomförandet av 
Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (Fead), 

—  kontrakt om tillhandahållande av tjänster eller undersökningar. 

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhålln- 
ingsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om 
fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) 
nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 av den 11 mars 2014 om fonden för europeiskt bistånd 
till dem som har det sämst ställt (EUT L 72, 12.3.2014, s. 1). 
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KAPITEL 04 02 — EUROPEISKA SOCIALFONDEN (ESF) 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 
Betalnin- 

gar 
2018– 
2020 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

04 02 EUROPEISKA 
SOCIALFONDEN 
(ESF) 

04 02 01 Slutförande av Euro- 
peiska socialfonden – 
Mål 1 (2000–2006)  1,2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

04 02 02 Slutförande av det 
särskilda programmet 
för fred och försoning 
i Nordirland och i 
Irlands gränsområden 
(2000–2006)  1,2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

04 02 03 Slutförande av Euro- 
peiska socialfonden – 
Mål 1 (före 2000)  1,2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

04 02 04 Slutförande av Euro- 
peiska socialfonden – 
Mål 2 (2000–2006)  1,2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

04 02 05 Slutförande av Euro- 
peiska socialfonden – 
Mål 2 (före 2000)  1,2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

04 02 06 Slutförande av Euro- 
peiska socialfonden – 
Mål 3 (2000–2006)  1,2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

04 02 07 Slutförande av Euro- 
peiska socialfonden – 
Mål 3 (före 2000)  1,2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

04 02 08 Slutförande av Equal 
(2000–2006)  1,2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

04 02 09 Slutförande av 
tidigare gemenskapsi- 
nitiativ (före 2000)  1,2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

04 02 10 Slutförande av Euro- 
peiska socialfonden – 
Nyskapande åtgärder 
och tekniskt stöd 
(2000–2006)  1,2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  
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KAPITEL 04 02 — EUROPEISKA SOCIALFONDEN (ESF) (forts.) 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 
Betalnin- 

gar 
2018– 
2020 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar  

04 02 11 Slutförande av Euro- 
peiska social- 
fonden – Nyskapande 
åtgärder och tekniskt 
stöd (före 2000)  1,2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

04 02 17 Slutförande av Euro- 
peiska socialfonden – 
Konvergens 
(2007–2013)  1,2 p.m. p.m. p.m. 137 000 000 0,— 600 863 191,02  

04 02 18 Slutförande av Euro- 
peiska socialfonden – 
Peace (2007–2013)  1,2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

04 02 19 Slutförande av Euro- 
peiska socialfonden – 
Regional konkurren- 
skraft och syssel- 
sättning (2007–2013)  1,2 p.m. p.m. p.m. 163 000 000 0,33 219 506 659,90  

04 02 20 Slutförande av Euro- 
peiska socialfonden – 
Operativt tekniskt stöd 
(2007–2013)  1,2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

04 02 60 Europeiska social- 
fonden  –  Mindre 
utvecklade regioner –  
Investera i tillväxt och 
sysselsättning  1,2 7 961 315 166 6 800 000 000 7 728 879 489 5 442 000 000 8 626 567 244,92 6 922 290 930,29 101,80  

04 02 61 Europeiska social- 
fonden  –  Övergångs- 
regioner  –  Investera i 
tillväxt och syssel- 
sättning  1,2 1 975 113 878 1 700 000 000 1 935 503 215 1 482 000 000 2 169 560 296,83 1 648 972 348,67 97,00  

04 02 62 Europeiska social- 
fonden  –  Mer 
utvecklade regioner –  
Investera i tillväxt och 
sysselsättning  1,2 3 844 787 853 3 500 000 000 3 768 305 055 3 269 500 000 4 259 066 880,49 3 496 876 841,51 99,91  

04 02 63 Europeiska social- 
fonden  –  Operativt 
tekniskt stöd  

04 02 63 01 Europeiska social- 
fonden – Operativt 
tekniskt stöd 1,2 12 500 000 10 000 000 23 333 097 19 454 600 12 352 154,63 13 480 881,86 134,81 
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KAPITEL 04 02 — EUROPEISKA SOCIALFONDEN (ESF)  (forts.) 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 
Betalnin- 

gar 
2018– 
2020 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar  

04 02 63 (forts.) 

04 02 63 02 Europeiska social- 
fonden – Operativt 
tekniskt stöd förvaltat 
av kommissionen på 
begäran av en 
medlemsstat 1,2 p.m. 1 900 000 p.m. 3 373 000 7 679 352,—  2 007 786,81 105,67  

Artikel 04 02 63 – 
Delsumma 

12 500 000 11 900 000 23 333 097 22 827 600 20 031 506,63 15 488 668,67 130,16  

04 02 64 Sysselsättningsi- 
nitiativ för ungdomar  1,2 116 666 667 600 000 000 350 000 000 631 500 000 434 217 590,—  1 019 664 565,45 169,94  

04 02 65 Europeiska solidari- 
tetskåren  – Bidrag 
från Europeiska 
socialfonden (ESF)  1,2 p.m. p.m. p.m. 3 330 600 11 102 000,— 8 326 999,70  

Kapitel 04 02 –  Totalt 13 910 383 564 12 611 900 000 13 806 020 856 11 151 158 200 15 520 545 519,20 13 931 990 205,21 110,47  

Anmärkningar  

Enligt artikel 175 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska målen om ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning i artikel 174 understödjas av de åtgärder som unionen vidtar genom strukturfonderna, däribland 
ESF. Strukturfondernas uppgifter, huvudmål och organisation ska fastställas i enlighet med artikel 177 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt. 

I artikel 101 i budgetförordningen föreskrivs finansiella korrigeringar i händelse av utgifter som utbetalas olagligt. 

I artikel 39 i förordning (EG) nr 1260/1999, artiklarna 100 och 102 i förordning (EG) nr 1083/2006 och artiklarna 85, 
144 och 145 i förordning (EU) nr 1303/2013 om kriterier för kommissionens finansiella korrigeringar föreskrivs 
särskilda bestämmelser om finansiella korrigeringar för ESF. 

Alla inkomster från finansiella korrigeringar på den grunden tas upp i artikel 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3 eller 6 5 4 i 
inkomstberäkningen och utgör inkomster som avsätts för särskilda ändamål enligt punkt b i artikel 21.3 i budget- 
förordningen. 

I artikel 12.4 b i budgetförordningen anges villkoren för utbetalning av förfinansiering, helt eller delvis, för en viss 
verksamhet. 
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KAPITEL 04 02  —  EUROPEISKA SOCIALFONDEN (ESF)  (forts.) 

I artikel 82 i förordning (EG) nr 1083/2006 finns särskilda regler för återbetalning av förfinansiering för ESF. 

Återbetalda belopp av förfinansiering utgör interna inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet 
med artikel 21.5 i budgetförordningen och ska tas upp under punkt 6 1 5 0 eller 6 1 5 7. 

Åtgärder mot bedrägerier finansieras genom artikel 24 02 01. 

Inkomster avsatta för särskilda ändamål i punkt 6 1 5 7 i inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag 
enligt detta kapitel, i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen. 

Motsvarande belopp beräknas uppgå till 1 200 000 000 EUR.  

Rättslig grund  

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 174, 175 och 177. 

Rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna 
(EGT L 161, 26.6.1999, s. 1), särskilt artikel 39. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1784/1999 av den 12 juli 1999 om Europeiska socialfonden 
(EGT L 213, 13.8.1999, s. 5). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska socialfonden och 
om upphävande av förordning (EG) nr 1784/1999 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 12). 

Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) 
nr 1260/1999 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25), särskilt artiklarna 82, 83, 100 och 102. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhålln- 
ingsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om 
fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) 
nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska social- 
fonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1081/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 470). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1), 
särskilt artikel 21.4 b och 21.5 och artikel 101.  

Referensrättsakter  

Slutsatser från Europeiska rådets möte i Berlin den 24 och 25 mars 1999. 
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Slutsatser från Europeiska rådets möte i Bryssel den 16 och 17 december 2005. 

Slutsatser från Europeiska rådets möte den 7 och 8 februari 2013.  

04 02 01 Slutförande av Europeiska socialfonden – Mål 1 (2000–2006)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka ESF:s finansiering av de åtaganden som återstår att reglera för programperioden 
2000–2006.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1784/1999 av den 12 juli 1999 om Europeiska socialfonden 
(EGT L 213, 13.8.1999, s. 5).  

04 02 02 Slutförande av det särskilda programmet för fred och försoning i Nordirland och i Irlands gränsområden 
(2000–2006)  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka ESF:s finansiering av de åtaganden som återstår att reglera för programperioden 
2000–2006.  

Rättslig grund 

Rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna 
(EGT L 161, 26.6.1999, s. 1). 

Kommissionens beslut 1999/501/EG av den 1 juli 1999 om fastställande av en vägledande fördelning mellan 
medlemsstaterna av åtagandebemyndiganden inom ramen för strukturfondernas mål 1 för perioden 2000 till och med 
2006 (EGT L 194, 27.7.1999, s. 49).  

Referensrättsakter  

Slutsatser från Europeiska rådets möte i Berlin den 24 och 25 mars 1999, särskilt punkt 44 b. 

Slutsatser från Europeiska rådets möte i Bryssel den 17 och 18 juni 2004, särskilt punkt 49. 
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04 02 03 Slutförande av Europeiska socialfonden –  Mål 1 (före 2000)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av utestående åtaganden från tidigare programperioder när det gäller 
tidigare mål 1 och mål 6 i Europeiska socialfonden (ESF).  

Rättslig grund  

Rådets beslut 83/516/EEG av den 17 oktober 1983 om Europeiska socialfondens uppgifter (EGT L 289, 22.10.1983, 
s. 38). 

Rådets förordning (EEG) nr 2950/83 av den 17 oktober 1983 om tillämpning av beslut 83/516/EEG om Europeiska 
socialfondens uppgifter (EGT L 289, 22.10.1983, s. 1). 

Rådets förordning (EEG) nr 2052/88 av den 24 juni 1988 om strukturfondernas uppgifter och effektivitet och om 
samordningen av deras verksamhet dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbankens och övriga befintliga 
finansieringsorgans verksamheter (EGT L 185, 15.7.1988, s. 9). 

Rådets förordning (EEG) nr 4253/88 av den 19 december 1988 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) 
nr 2052/88 vad gäller samordningen av de olika strukturfondernas verksamheter dels inbördes, dels med Europeiska 
investeringsbankens och övriga befintliga finansieringsorgans verksamheter (EGT L 374, 31.12.1988, s. 1). 

Rådets förordning (EEG) nr 4255/88 av den 19 december 1988 om genomförandebestämmelser till förordning 
(EEG) nr 2052/88 vad gäller Europeiska socialfonden (EGT L 374, 31.12.1988, s. 21). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1784/1999 av den 12 juli 1999 om Europeiska socialfonden 
(EGT L 213, 13.8.1999, s. 5).  

04 02 04 Slutförande av Europeiska socialfonden –  Mål 2 (2000–2006)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  
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04 02 04  (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka ESF:s finansiering av de åtaganden som återstår att reglera för programperioden 
2000–2006.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1784/1999 av den 12 juli 1999 om Europeiska socialfonden 
(EGT L 213, 13.8.1999, s. 5).  

04 02 05 Slutförande av Europeiska socialfonden –  Mål 2 (före 2000)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av utestående åtaganden från tidigare programperioder när det gäller 
tidigare mål 2 och mål 5 b i Europeiska socialfonden.  

Rättslig grund 

Rådets förordning (EEG) nr 2052/88 av den 24 juni 1988 om strukturfondernas uppgifter och effektivitet och om 
samordningen av deras verksamhet dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbankens och övriga befintliga 
finansieringsorgans verksamhet (EGT L 185, 15.7.1988, s. 9). 

Rådets förordning (EEG) nr 4253/88 av den 19 december 1988 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) 
nr 2052/88 vad gäller samordningen av de olika strukturfondernas verksamheter dels inbördes, dels med Europeiska 
investeringsbankens och övriga befintliga finansieringsorgans verksamheter (EGT L 374, 31.12.1988, s. 1). 

Rådets förordning (EEG) nr 4255/88 av den 19 december 1988 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) 
nr 2052/88 vad gäller Europeiska socialfonden (EGT L 374, 31.12.1988, s. 21). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1784/1999 av den 12 juli 1999 om Europeiska socialfonden 
(EGT L 213, 13.8.1999, s. 5). 
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04 02 06 Slutförande av Europeiska socialfonden –  Mål 3 (2000–2006)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka ESF:s finansiering av de åtaganden som återstår att reglera för programperioden 
2000–2006.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1784/1999 av den 12 juli 1999 om Europeiska socialfonden 
(EGT L 213, 13.8.1999, s. 5).  

04 02 07 Slutförande av Europeiska socialfonden –  Mål 3 (före 2000)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av utestående åtaganden från tidigare programperioder när det gäller 
tidigare mål 3 och mål 4 i Europeiska socialfonden.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EEG) nr 2052/88 av den 24 juni 1988 om strukturfondernas uppgifter och effektivitet och om 
samordningen av deras verksamhet dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbankens och övriga befintliga 
finansieringsorgans verksamhet (EGT L 185, 15.7.1988, s. 9). 

Rådets förordning (EEG) nr 4253/88 av den 19 december 1988 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) 
nr 2052/88 vad gäller samordningen av de olika strukturfondernas verksamheter dels inbördes, dels med Europeiska 
investeringsbankens och övriga befintliga finansieringsorgans verksamheter (EGT L 374, 31.12.1988, s. 1). 

Rådets förordning (EEG) nr 4255/88 av den 19 december 1988 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) 
nr 2052/88 vad gäller Europeiska socialfonden (EGT L 374, 31.12.1988, s. 21). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1784/1999 av den 12 juli 1999 om Europeiska socialfonden 
(EGT L 213, 13.8.1999, s. 5). 
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04 02 08 Slutförande av Equal (2000–2006)  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka ESF:s finansiering av de åtaganden som återstår att reglera för programperioden 
2000–2006.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1784/1999 av den 12 juli 1999 om Europeiska socialfonden 
(EGT L 213, 13.8.1999, s. 5).  

Referensrättsakter  

Kommissionens meddelande till medlemsstaterna av den 14 april 2000 om fastställande av riktlinjer för gemen- 
skapsinitiativet Equal avseende samarbete mellan länderna för att främja nya metoder för att bekämpa diskriminering 
och alla slags skillnader i samband med arbetsmarknaden (EGT C 127, 5.5.2000, s. 2).  

04 02 09 Slutförande av tidigare gemenskapsinitiativ (före 2000)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av utestående åtaganden för tidigare gemenskapsinitiativ genom 
Europeiska socialfonden från före programperioden 2000–2006.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EEG) nr 2052/88 av den 24 juni 1988 om strukturfondernas uppgifter och effektivitet och om 
samordningen av deras verksamhet dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbankens och övriga befintliga 
finansieringsorgans verksamhet (EGT L 185, 15.7.1988, s. 9). 
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04 02 09  (forts.)  

Rådets förordning (EEG) nr 4253/88 av den 19 december 1988 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) 
nr 2052/88 vad gäller samordningen av de olika strukturfondernas verksamheter dels inbördes, dels med Europeiska 
investeringsbankens och övriga befintliga finansieringsorgans verksamheter (EGT L 374, 31.12.1988, s. 1). 

Rådets förordning (EEG) nr 4255/88 av den 19 december 1988 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) 
nr 2052/88 vad gäller Europeiska socialfonden (EGT L 374, 31.12.1988, s. 21). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1784/1999 av den 12 juli 1999 om Europeiska socialfonden 
(EGT L 213, 13.8.1999, s. 5).  

Referensrättsakter  

Kommissionens meddelande till medlemsstaterna av den 13 maj 1992 om fastställande av riktlinjer för de operativa 
program som medlemsstaterna ska upprätta inom ramen för ett gemenskapsinitiativ för regioner som är starkt 
beroende av textil- och beklädnadssektorn (Retex) (EGT C 142, 4.6.1992, s. 5). 

Kommissionens meddelande till medlemsstaterna av den 15 juni 1994 om fastställande av riktlinjer för globalt stöd 
eller integrerade operativa program för vilka medlemsstaterna skall lämna in ansökan om stöd inom ramen för ett 
gemenskapsinitiativ för omstrukturering av fiskesektorn (Pesca) (EGT C 180, 1.7.1994, s. 1). 

Kommissionens meddelande till medlemsstaterna av den 15 juni 1994 om fastställande av riktlinjer för de operativa 
program som medlemsstaterna skall upprätta inom ramen för ett gemenskapsinitiativ för tätorter (Urban) (EGT 
C 180, 1.7.1994, s. 6). 

Kommissionens meddelande till medlemsstaterna av den 15 juni 1994 om fastställande av allmänna principer för de 
operativa program eller det globala stöd som medlemsstaterna skall föreslå inom ramen för ett gemenskapsinitiativ 
för att anpassa de små och medelstora företagen till den gemensamma marknaden (Initiativet för små och medelstora 
företag) (EGT C 180, 1.7.1994, s. 10). 

Kommissionens meddelande till medlemsstaterna av den 15 juni 1994 om fastställande av riktlinjer för initiativet 
Retex (EGT C 180, 1.7.1994, s. 17). 

Kommissionens meddelande till medlemsstaterna av den 15 juni 1994 om fastställande av riktlinjer för de operativa 
program eller det globala stöd som medlemsstaterna skall föreslå inom ramen för ett gemenskapsinitiativ för 
omställning av rustningsindustrin (Konver) (EGT C 180, 1.7.1994, s. 18). 

Kommissionens meddelande till medlemsstaterna av den 15 juni 1994 om fastställande av allmänna riktlinjer för 
operativa program eller globalt stöd inom ramen för ett gemenskapsinitiativ för ekonomisk omställning i stål- 
produktionsområden som medlemsstaterna skall utarbeta (Resider II) (EGT C 180, 1.7.1994, s. 22). 

Kommissionens meddelande till medlemsstaterna av den 15 juni 1994 om fastställande av riktlinjer för operativa 
program eller det globala stödet inom ramen för ett gemenskapsinitiativ för ekonomisk omställning i kolpro- 
duktionsområden som medlemsstaterna skall utarbeta (Rechar II) (EGT C 180, 1.7.1994, s. 26). 

Kommissionens meddelande till medlemsstaterna av den 15 juni 1994 om fastställande av riktlinjer för de operativa 
program eller det globala stöd som medlemsstaterna skall föreslå inom ramen för gemenskapsinitiativet  ”Anpassning 
av arbetskraften till industriella förändringar” (Adapt) i syfte att främja sysselsättningen och anpassning av 
arbetskraften till industriella förändringar (EGT C 180, 1.7.1994, s. 30). 
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04 02 09  (forts.)  

Kommissionens meddelande till medlemsstaterna av den 15 juni 1994 om fastställande av riktlinjer för de operativa 
program eller det globala stöd som medlemsstaterna skall föreslå inom ramen för gemenskapsinitiativet  ”Syssel- 
sättning och utveckling av de mänskliga resurserna” i syfte att främja sysselsättningstillväxt, i huvudsak genom 
utveckling av de mänskliga resurserna (Employment) (EGT C 180, 1.7.1994, s. 36). 

Kommissionens meddelande till medlemsstaterna av den 15 juni 1994 om fastställande av riktlinjer för de operativa 
program inom ramen för ett gemenskapsinitiativ för de yttersta randområdena som medlemsstaterna skall upprätta 
(Regis II) (EGT C 180, 1.7.1994, s. 44). 

Kommissionens meddelande till medlemsstaterna av den 15 juni 1994 om fastställande av riktlinjer för globalt stöd 
eller integrerade operativa program för vilka medlemsstaterna skall lämna in ansökan om stöd inom ramen för ett 
gemenskapsinitiativ för landsbygdsutveckling (Leader II) (EGT C 180, 1.7.1994, s. 48). 

Kommissionens meddelande till medlemsstaterna av den 15 juni 1994 om fastställande av riktlinjer för de operativa 
program som medlemsstaterna skall upprätta inom ramen för ett gemenskapsinitiativ för utveckling av gränsom- 
råden, samarbete över gränserna och utvalda energinät (Interreg II) (EGT C 180, 1.7.1994, s. 60). 

Meddelande till medlemsstaterna av den 16 maj 1995 om riktlinjer för ett initiativ inom ramen för det särskilda 
stödprogrammet för fred och försoning i Nordirland och gränsgrevskapen på Irland (programmet Peace I) (EGT 
C 186, 20.7.1995, s. 3). 

Kommissionens meddelande till medlemsstaterna av den 8 maj 1996 om fastställande av riktlinjer för åtgärd- 
sprogram som medlemsstaterna inbjuds att utarbeta inom ramen för ett gemenskapsinitiativ för tätorter (Urban) 
(EGT C 200, 10.7.1996, s. 4). 

Kommissionens meddelande till medlemsstaterna av den 8 maj 1996 om fastställande av ändrade riktlinjer för 
handlingsprogram eller totalanslag som medlemsstaterna anmodas föreslå inom ramen för gemenskapsinitiativet för 
anpassning till industriella förändringar (Adapt) som syftar till att främja sysselsättning och arbetsstyrkans 
anpassning till de förändringar som sker i industrin (EGT C 200, 10.7.1996, s. 7). 

Kommissionens meddelande till medlemsstaterna av den 8 maj 1996 om fastställande av ändrade riktlinjer för 
handlingsprogram eller totalanslag som medlemsstaterna anmodas föreslå inom ramen för gemenskapsinitiativ om 
”Sysselsättning och utveckling av de mänskliga resurserna” som syftar till att främja tillväxten inom sysselsättn- 
ingsområdet, huvudsakligen genom utveckling av mänskliga resurser (EGT C 200, 10.7.1996, s. 13). 

Kommissionens meddelande till medlemsstaterna av den 8 maj 1996 om fastställande av riktlinjer för åtgärd- 
sprogram som medlemsstaterna inbjuds att utarbeta inom ramen för gemenskapsinitiativet Interreg om samarbete 
över gränserna vad avser fysisk planering (Interreg II C) (EGT C 200, 10.7.1996, s. 23). 

Kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkom- 
mittén av den 26 november 1997 om det särskilda stödprogrammet för fred och försoning i Nordirland och de 
angränsande grevskapen i Irland (1995–1999) (programmet Peace I) (KOM(1997) 642 slutlig). 
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04 02 10 Slutförande av Europeiska socialfonden –  Nyskapande åtgärder och tekniskt stöd (2000–2006)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka ESF:s finansiering av de åtaganden som återstår att reglera för programperioden 
2000–2006 när det gäller nyskapande åtgärder och tekniskt stöd i enlighet med artiklarna 22 och 23 i förordning 
(EG) nr 1260/1999. De innovativa åtgärderna omfattar studier, pilotprojekt och erfarenhetsutbyte. De syftade särskilt 
till att förbättra strukturfondsåtgärderna. Det tekniska stödet omfattade åtgärder som rör förberedelser, övervakning, 
utvärdering, kontroll och handläggning och som krävs för genomförandet av Europeiska socialfonden. Anslaget var 
särskilt använt för att finansiera följande: 

—  Stödutgifter (utgifter för representation, utbildning, möten och tjänsteresor).  

—  Utgifter för information och publikationer. 

—  Utgifter för informationsteknik och telekommunikation.  

—  Kontrakt om tjänsteleveranser och studier. 

—  Bidrag. 

Rättslig grund 

Rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna (EGT 
L 161, 26.6.1999, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1784/1999 av den 12 juli 1999 om Europeiska socialfonden 
(EGT L 213, 13.8.1999, s. 5).  

04 02 11 Slutförande av Europeiska socialfonden –  Nyskapande åtgärder och tekniskt stöd (före 2000)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  
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Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av åtaganden som gjorts under tidigare programperioder genom 
Europeiska socialfonden och som gäller nyskapande åtgärder eller förberedelser, uppföljning eller utvärdering samt 
alla andra former av liknande tekniskt stöd som föreskrivs i de relevanta förordningarna. 

Detta anslag är också avsett att finansiera tidigare fleråriga åtgärder, särskilt åtgärder som godkänns och genomförs 
med stöd av övriga förordningar som nämns nedan och som inte omfattas av strukturfondernas prioriterade mål.  

Rättslig grund  

Rådets beslut 83/516/EEG av den 17 oktober 1983 om Europeiska socialfondens uppgifter (EGT L 289, 22.10.1983, 
s. 38). 

Rådets förordning (EEG) nr 2950/83 av den 17 oktober 1983 om tillämpning av beslut 83/516/EEG om Europeiska 
socialfondens uppgifter (EGT L 289, 22.10.1983, s. 1). 

Rådets förordning (EEG) nr 2088/85 av den 23 juli 1985 om de integrerade programmen för Medelhavsområdet 
(EGT L 197, 27.7.1985, s. 1). 

Rådets förordning (EEG) nr 2052/88 av den 24 juni 1988 om strukturfondernas uppgifter och effektivitet och om 
samordningen av deras verksamhet dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbankens och övriga befintliga 
finansieringsorgans verksamhet (EGT L 185, 15.7.1988, s. 9). 

Rådets förordning (EEG) nr 4253/88 av den 19 december 1988 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) 
nr 2052/88 vad gäller samordningen av de olika strukturfondernas verksamheter dels inbördes, dels med Europeiska 
investeringsbankens och övriga befintliga finansieringsorgans verksamheter (EGT L 374, 31.12.1988, s. 1). 

Rådets förordning (EEG) nr 4255/88 av den 19 december 1988 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) 
nr 2052/88 vad gäller Europeiska socialfonden (EGT L 374, 31.12.1988, s. 21). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1784/1999 av den 12 juli 1999 om Europeiska socialfonden 
(EGT L 213, 13.8.1999, s. 5).  

04 02 17 Slutförande av Europeiska socialfonden –  Konvergens (2007–2013)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 137 000 000 0,— 600 863 191,02 

5.7.2019 SV III/253Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 04 —  SYSSELSÄTTNING, SOCIALPOLITIK OCH INKLUDERING

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1983&mm=10&jj=22&type=L&nnn=289&pppp=0038&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1983&mm=10&jj=22&type=L&nnn=289&pppp=0038&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1983&mm=10&jj=22&type=L&nnn=289&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1985&mm=07&jj=27&type=L&nnn=197&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1988&mm=07&jj=15&type=L&nnn=185&pppp=0009&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1988&mm=12&jj=31&type=L&nnn=374&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1988&mm=12&jj=31&type=L&nnn=374&pppp=0021&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1999&mm=08&jj=13&type=L&nnn=213&pppp=0005&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 04 02  —  EUROPEISKA SOCIALFONDEN (ESF)  (forts.) 

04 02 17  (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag ska täcka åtaganden som återstår att reglera för programmen enligt ESF:s konvergensmål under 
programperioden 2007–2013. Det målet är att påskynda konvergensen i de minst utvecklade medlemsstaterna och 
regionerna genom att skapa bättre förutsättningar för tillväxt och sysselsättning. 

Anslaget syftar till att minska de ekonomiska, sociala och regionala skillnader som har uppstått framför allt i de 
länder och regioner som släpar efter i utvecklingen och i samband med den allt snabbare ekonomiska och sociala 
omstruktureringen och den åldrande befolkningen. 

Enligt artikel 105a.1 i förordning (EG) nr 1083/2006, ändrad genom punkt 7 i bilaga III till fördraget om Republiken 
Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (EUT L 112, 24.4.2012), ska program och större projekt som vid 
tidpunkten för Kroatiens anslutning har godkänts enligt förordning (EG) nr 1085/2006 och vars genomförande inte 
har slutförts senast vid denna tidpunkt anses ha godkänts av kommissionen enligt förordning (EG) nr 1083/2006, 
med undantag av program som godkänts i enlighet med de delar som avses i artikel 3.1 a och e i förordning (EG) nr 
1085/2006.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska socialfonden och 
om upphävande av förordning (EG) nr 1784/1999 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 12). 

Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) 
nr 1260/1999 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25).  

04 02 18 Slutförande av Europeiska socialfonden –  Peace (2007–2013)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka åtaganden som återstår att reglera för Peace-programmet under programperioden 
2007–2013. 

Med anledning av de särskilda ansträngningarna för fredsprocessen i Nordirland anslogs totalt 200 000 000 EUR till 
Peaceprogrammet 2007–2013. Detta program är genomfört med fullt hänsynstagande till den additionalitetsprincip 
som gäller för strukturfondsverksamheten. 
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Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska socialfonden och 
om upphävande av förordning (EG) nr 1784/1999 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 12). 

Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) 
nr 1260/1999 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25).  

Referensrättsakter  

Slutsatser från Europeiska rådets möte i Bryssel den 16 och 17 december 2005.  

04 02 19 Slutförande av Europeiska socialfonden –  Regional konkurrenskraft och sysselsättning (2007–2013)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 163 000 000 0,33 219 506 659,90  

Anmärkningar  

Detta anslag ska täcka åtaganden som återstår att reglera för programmen enligt ESF:s mål för regional konkurren- 
skraft och sysselsättning under programperioden 2007–2013. Syftet med detta mål är, utanför de minst utvecklade 
regionerna, att stärka regionernas konkurrens- och attraktionskraft samt sysselsättning genom att beakta målen i 
Europa 2020-strategin. 

Anslaget syftar till att minska de ekonomiska, sociala och regionala skillnader som har uppstått framför allt i de 
länder och regioner som släpar efter i utvecklingen och i samband med den allt snabbare ekonomiska och sociala 
omstruktureringen och den åldrande befolkningen.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska socialfonden och 
om upphävande av förordning (EG) nr 1784/1999 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 12). 

Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) 
nr 1260/1999 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25). 
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04 02 20 Slutförande av Europeiska socialfonden –  Operativt tekniskt stöd (2007–2013)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka åtaganden som återstår att reglera från programperioden 2007–2013 för åtgärder för 
tekniskt stöd enligt artiklarna 45 och 46 i förordning (EG) nr 1083/2006 och artikel 9 i förordning (EG) nr 1081/ 
2006. 

Det tekniska stödet omfattar åtgärder som rör förberedelser, övervakning, utvärdering, kontroll och handläggning 
och som krävs för genomförandet av Europeiska socialfonden. Anslaget får särskilt användas för att täcka följande: 

—  Stödutgifter (utgifter för representation, utbildning, möten och tjänsteresor).  

—  Utgifter för information och publikationer. 

—  Utgifter för informationsteknik och telekommunikation.  

—  Utgifter för stöd för tillgänglighet för funktionshindrade personer inom ramen för tekniska stödåtgärder.  

—  Utgifter för en högnivågrupp som ska garantera genomförandet av övergripande principer, såsom jämställdhet 
mellan män och kvinnor, tillgänglighet för personer med funktionshinder och hållbar utveckling.  

—  Kontrakt om tillhandahållande av tjänster eller undersökningar.  

—  Bidrag. 

Detta anslag är också avsett att stödja åtgärder som kommissionen godkänner som ett led i förberedelserna inför 
programperioden 2014–2020.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska socialfonden och 
om upphävande av förordning (EG) nr 1784/1999 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 12). 

Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) 
nr 1260/1999 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25). 
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04 02 60 Europeiska socialfonden –  Mindre utvecklade regioner  –  Investera i tillväxt och sysselsättning  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

7 961 315 166 6 800 000 000 7 728 879 489 5 442 000 000 8 626 567 244,92 6 922 290 930,29  

Anmärkningar  

Detta anslag ska täcka ESF-stöd till målet Investera i tillväxt och sysselsättning i de mindre utvecklade regionerna 
under programperioden 2014–2020. För att dessa ekonomiskt och socialt eftersatta regioner ska hinna ikapp krävs 
långsiktiga, kontinuerliga satsningar. Denna kategori omfattar regioner vars BNP per capita är mindre än 75 % av 
genomsnittlig BNP i EU-27. 

Främjande av horisontell jämställdhet mellan kvinnor och män genom särskilda åtgärder bör vara en del av det stöd 
som ESF erbjuder, i syfte att förbättra kvinnors anställbarhet och deras deltagande på arbetsmarknaden. Särskild 
uppmärksamhet bör fästas vid icke-diskriminering på arbetsmarknaden, bekämpning av feminiseringen av fattig- 
domen, tillgång till utbildning och överkomliga barnomsorgstjänster. 

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhålln- 
ingsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om 
fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) 
nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska social- 
fonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1081/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 470), och särskilt 
punkt c i artikel 4.3.  

04 02 61 Europeiska socialfonden –  Övergångsregioner  –  Investera i tillväxt och sysselsättning 

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

1 975 113 878 1 700 000 000 1 935 503 215 1 482 000 000 2 169 560 296,83 1 648 972 348,67  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka ESF-stöd till målet Investera i tillväxt och sysselsättning under programperioden 
2014–2020 i en ny kategori av regioner, övergångsregioner, som ersätter infasnings- och utfasningsmodellen från 
2007–2013. Denna kategori omfattar alla regioner med en BNP per capita på mellan 75 och 90 % av BNP- 
genomsnittet i EU-27. 
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Särskilda åtgärder för genusperspektiv och jämställdhet bör utgöra en del av det stöd som ESF erbjuder, i syfte att 
förbättra kvinnors anställbarhet och deras deltagande på arbetsmarknaden. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid 
icke-diskriminering på arbetsmarknaden, bekämpning av feminiseringen av fattigdomen, tillgång till utbildning och 
överkomliga barnomsorgstjänster.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhålln- 
ingsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om 
fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) 
nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska social- 
fonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1081/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 470), och särskilt 
punkt b artikel 4.3.  

04 02 62 Europeiska socialfonden –  Mer utvecklade regioner  –  Investera i tillväxt och sysselsättning  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

3 844 787 853 3 500 000 000 3 768 305 055 3 269 500 000 4 259 066 880,49 3 496 876 841,51  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka stödet från ESF inom ramen för målet Investera i tillväxt och sysselsättning i de mer 
utvecklade regionerna under programperioden 2014–2020. Även om satsningarna på de mindre utvecklade 
regionerna också fortsättningsvis kommer att prioriteras inom sammanhållningspolitiken, avser detta anslag således 
större utmaningar som rör alla medlemsstater, t.ex. global konkurrens i kunskapsekonomin, övergången till en 
koldioxidsnål ekonomi och social polarisering som förvärras av den rådande ekonomiska situationen. I denna 
kategori finns regioner med en BNP per capita på mer än 90 % av BNP-genomsnittet i EU-27. 

Särskilda åtgärder för genusperspektiv och jämställdhet bör utgöra en del av det stöd som ESF erbjuder, i syfte att 
förbättra kvinnors anställbarhet och deras deltagande på arbetsmarknaden. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid 
icke-diskriminering på arbetsmarknaden, bekämpning av feminiseringen av fattigdomen, tillgång till utbildning och 
överkomliga barnomsorgstjänster.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhålln- 
ingsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om 
fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) 
nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320). 
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Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska social- 
fonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1081/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 470), och särskilt 
artikel 4.3 a.  

04 02 63 Europeiska socialfonden –  Operativt tekniskt stöd  

04 02 63 01 Europeiska socialfonden –  Operativt tekniskt stöd  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

12 500 000 10 000 000 23 333 097 19 454 600 12 352 154,63 13 480 881,86  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka åtgärder som rör förberedelser, övervakning, tekniskt stöd, utvärdering, revision och 
kontroll samt programmet för övergripande kommunikation, och som krävs för genomförandet av förordning (EU) 
nr 1303/2013, i enlighet med artiklarna 58 och 118 i den förordningen. Anslaget får särskilt användas för att täcka 
kostnaderna för verksamhet med partnerorganisationer och aktörer i medlemsstaterna (t.ex. utbildning, möten eller 
konferenser). 

Detta anslag är också avsett att täcka administrativt lärande och samarbete med icke-statliga organisationer och 
arbetsmarknadens parter. 

Detta anslag är även avsett att bl.a. täcka följande: 

—  Verktyg för elektronisk projekttillämpning och projektrapportering, enhetliggörande och standardisering av 
handlingar och förfaranden för förvaltning och genomförande operativa program.  

—  Sakkunnigbedömning av varje medlemsstats ekonomiska förvaltning och utförandekvalitet.  

—  Standardiserad dokumentation om offentliga upphandlingar.  

—  Ett gemensamt system för resultat- och resultatindikationer.  

—  En handledning för bästa praxis för att optimera utnyttjandeprocessen och minska felfrekvensen.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhålln- 
ingsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om 
fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) 
nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320). 
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Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska social- 
fonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1081/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 470). 

04 02 63 02 Europeiska socialfonden  –  Operativt tekniskt stöd förvaltat av kommissionen på begäran av en medlemsstat  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 1 900 000 p.m. 3 373 000 7 679 352,— 2 007 786,81  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka en del av det nationella anslaget för tekniskt stöd som på initiativ av kommissionen 
överförts till tekniskt stöd på begäran av en medlemsstat. Enligt artikel 25 i förordning (EU) nr 1303/2013 är 
anslaget avsett att täcka åtgärder som finansieras enligt förordning (EU) 2017/825, ändrad genom förordning (EU) 
2018/1671, för att bidra till genomförandet av unionens strategi för smart och hållbar tillväxt för alla.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhålln- 
ingsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om 
fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) 
nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska social- 
fonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1081/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 470). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/825 av den 17 maj 2017 om inrättande av stödprogrammet för 
strukturreformer för perioden 2017–2020 och om ändring av förordningarna (EU) nr 1303/2013 och (EU) nr 1305/ 
2013 (EUT L 129, 19.5.2017, s. 1).  

04 02 64 Sysselsättningsinitiativ för ungdomar  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

116 666 667 600 000 000 350 000 000 631 500 000 434 217 590,—  1 019 664 565,45 
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Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka kompletterande stöd till åtgärder mot ungdomsarbetslöshet som finansieras av 
Europeiska socialfonden. Det utgör det särskilda anslaget till sysselsättningsinitiativet för ungdomar inom målet 
Investera i tillväxt och sysselsättning i regioner med en ungdomsarbetslöshet på mer än 25 % under 2012 eller för 
medlemsstater där ungdomsarbetslösheten ökat med mer än 30 % under 2012, regioner som har en ungdoms- 
arbetslöshet på mer än 20 % under 2012. Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av åtgärder för att skapa 
anständigt arbete. 

I samband med främjandet av jämställdhet bör särskild uppmärksamhet fästas vid situationen för yngre kvinnor som 
kan stöta på könsspecifika hinder för att få ett kvalitetserbjudande om sysselsättning, vidareutbildning, lärlingsut- 
bildning eller praktik. 

Anslaget ska bland annat användas för att stödja inrättandet av utbildningsstrukturer som kombinerar icke-formell 
utbildning, språkkurser, demokratisk medvetenhet och yrkesutbildning i de regioner som har drabbats hårdast av 
ungdomsarbetslöshet, som genomförs av både statliga aktörer och icke-statliga organisationer.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhålln- 
ingsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om 
fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) 
nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska social- 
fonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1081/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 470).  

04 02 65 Europeiska solidaritetskåren  –  Bidrag från Europeiska socialfonden (ESF)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 3 330 600 11 102 000,— 8 326 999,70  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka ESF:s ekonomiska bidrag till Europeiska solidaritetskåren i enlighet med dess 
allmänna och specifika mål. 
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Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om gemensamma 
bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden som omfattas av 
den gemensamma strategiska ramen, om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande 
av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska social- 
fonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1081/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 470). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1475 av den 2 oktober 2018 om fastställande av den rättsliga 
ramen för den europeiska solidaritetskåren och om ändring av förordning (EU) nr 1288/2013, förordning (EU) nr 
1293/2013 och beslut nr 1313/2013/EU (EUT L 250, 4.10.2018, s. 1). 
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Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

04 03 SYSSELSÄTTNING, 
SOCIALPOLITIK OCH 
INKLUDERING  

04 03 01 Befogenheter och 
särskilda behörighet- 
sområden  

04 03 01 01 Utgifter för 
förberedande 
samrådsmöten med före- 
trädare för fackföre- 
ningar 1,1 450 000 335 000 450 000 300 000 450 000,— 385 243,69 115,00 

04 03 01 03 Fri rörlighet för arbet- 
stagare, samordning av 
de sociala trygghets- 
systemen och åtgärder 
till förmån för 
migrerande arbetstagare, 
inklusive från tredje- 
länder 1,1 9 423 000 9 000 000 9 285 950 7 100 000 8 719 731,79 10 056 194,14 111,74 

04 03 01 04 Analyser och under- 
sökningar som rör den 
sociala situationen, 
befolkningsutvecklingen 
och familjefrågor 1,1 3 663 000 3 000 000 4 451 000 4 300 000 3 960 274,91 2 363 511,45 78,78 

04 03 01 05 Informations- och 
utbildningsåtgärder för 
arbetstagarorganisa- 
tioner 1,1 20 784 000 19 400 000 20 273 200 19 000 000 20 523 782,08 19 228 193,58 99,11 

04 03 01 06 Information till, samråd 
med och medverkan av 
representanter i företag 1,1 7 100 000 5 000 000 7 103 000 5 000 000 7 109 500,— 5 868 701,88 117,37 

04 03 01 08 Relationer mellan arbet- 
smarknadens parter och 
den sociala dialogen 1,1 15 500 000 10 000 000 15 000 000 9 700 000 15 041 999,— 11 114 429,25 111,14 

Artikel 04 03 01  –  
Delsumma 

56 920 000 46 735 000 56 563 150 45 400 000 55 805 287,78 49 016 273,99 104,88 
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Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar  

04 03 02 Europeiska unionens 
program för syssel- 
sättning och social 
innovation (EaSI)  

04 03 02 01 Progress  – Stöd till 
utveckling, genom- 
förande, övervakning 
och utvärdering av 
unionens syssel- 
sättnings- och social- 
politik samt lagstiftning 
om arbetsvillkor 1,1 78 400 000 59 400 000 78 873 225 60 000 000 71 429 992,77 63 601 677,65 107,07 

04 03 02 02 Eures ‒ Främja arbet- 
stagarnas frivilliga 
geografiska rörlighet 
och stärka sysselsättn- 
ingsmöjligheterna 1,1 22 476 491 22 000 000 32 976 491 15 000 000 30 558 451,12 23 894 612,03 108,61 

04 03 02 03 Mikrofinansiering och 
socialt entreprenörskap  
‒ Öka tillgången och 
tillgängligheten till 
finansiering för juridiska 
och fysiska personer, 
särskilt dem som 
befinner sig längst från 
arbetsmarknaden, och 
sociala företag 1,1 15 735 000 23 000 000 20 811 339 40 000 000 29 758 019,— 28 760 465,96 125,05  

Artikel 04 03 02 – 
Delsumma 

116 611 491 104 400 000 132 661 055 115 000 000 131 746 462,89 116 256 755,64 111,36 

04 03 11 Europeiska fonden för 
förbättring av levnads- 
och arbetsvillkor  1,1 21 053 025 21 053 025 20 779 000 20 779 000 20 371 000,— 20 371 000,— 96,76  

04 03 12 Europeiska arbetsmil- 
jöbyrån  1,1 15 507 072 15 507 072 15 122 884 15 122 884 15 325 742,92 15 154 200,— 97,72  

04 03 13 Europeiskt centrum för 
utveckling av yrkesut- 
bildning  1,1 18 115 490 18 115 490 16 110 395 16 110 395 17 434 000,— 17 434 000,— 96,24  

04 03 14 Europeiska yrkesut- 
bildningsstiftelsen  4 20 937 022 20 937 022 20 488 990 20 488 990 20 144 000,81 20 144 000,81 96,21  

04 03 15 Europeiska arbetsmyn- 
digheten  1,1 15 683 250 15 683 250 p.m. p.m.  

Reserver (40 02 41) 2 124 650 2 124 650  

15 683 250 15 683 250 2 124 650 2 124 650 
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Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar  

04 03 51 Slutförande av Progress  1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 885,25 992 674,22  

04 03 52 Slutförande av Eures  1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

04 03 53 Slutförande av annan 
verksamhet  1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

04 03 77 Pilotprojekt och 
förberedande åtgärder  

04 03 77 02 Pilotprojekt  – Främjande 
av bostadsskydd 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

04 03 77 07 Förberedande åtgärd  –  
Ditt första Eures-jobb 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

04 03 77 08 Pilotprojekt  –  Social 
solidaritet för social 
integration 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

04 03 77 09 Förberedande åtgärd  –  
Informationscentrum för 
utstationerade och 
migrerande arbetstagare 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

04 03 77 13 Förberedande åtgärd  –  
Aktiveringsåtgärder för 
unga människor  –  
genomförande av 
initiativet Unga på väg 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

04 03 77 14 Förberedande åtgärd  –  
Social innovation genom 
sociala företag och ungt 
företagande 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  
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Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar  

04 03 77 (forts.) 

04 03 77 17 Pilotprojekt  –  Socialför- 
säkringskort 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 

04 03 77 18 Förberedande åtgärd ‒ 
Social solidaritet för 
social integration 1,1 p.m. p.m. p.m. 300 000 0,— 449 966,25 

04 03 77 19 Förberedande åtgärd ‒ 
Stöd för aktiv inte- 
gration av missgynnade 
migranter genom att 
utveckla och testa lokala 
centra för social och 
ekonomisk integration 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 23 824,78 

04 03 77 21 Pilotprojekt  –  Fram- 
tagande av en appli- 
kation och en tjänst för 
teckenspråk som 
fungerar i realtid 3 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 

04 03 77 23 Förberedande åtgärder – 
Reactivate –  rörlighet- 
sprogram inom unionen 
för arbetslösa över 35 1,1 p.m. 1 000 000 p.m. 2 500 000 4 610 357,43 2 409 051,54 240,91 

04 03 77 24 Pilotprojekt  –  Kvali- 
tativa förstagångs- 
anställningar genom 
entreprenörskap 1,1 p.m. p.m. p.m. 450 000 0,— 95 160,— 

04 03 77 25 Förberedande åtgärd – 
Barngarantisystem/ 
Upprättande av en 
europeisk barngaranti 
och ekonomiskt stöd för 
detta 1,1 p.m. 5 000 000 15 000 000 8 950 000 900 000,— 25 989,30 0,52 
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Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

04 03 77 26 Pilotprojekt  –  En 
europeisk ram för 
lärlingars rörlighet: 
utveckla europeiskt 
medborgarskap och 
färdigheter genom att 
integrera ungdomar på 
arbetsmarknaden 1,1 p.m. p.m. p.m. 400 000 0,— 1 046 044,04 

04 03 77 27 Pilotprojekt  – Främjande 
av hushållsanställda, 
kooperativ och tjänste- 
kuponger 1,1 p.m. p.m. p.m. 350 000 625 629,55 250 251,82  

Artikel 04 03 77  –  
Delsumma 

p.m. 6 000 000 15 000 000 12 950 000 6 135 986,98 4 300 287,73 71,67  

Kapitel 04 03  –  Totalt 264 827 350 248 430 859 276 725 474 245 851 269 266 964 366,63 243 669 192,39 98,08  

Reserver (40 02 41) 2 124 650 2 124 650  

264 827 350 248 430 859 278 850 124 247 975 919 266 964 366,63 243 669 192,39  

04 03 01 Befogenheter och särskilda behörighetsområden  

04 03 01 01 Utgifter för förberedande samrådsmöten med företrädare för fackföreningar  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

450 000 335 000 450 000 300 000 450 000,— 385 243,69  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för förberedande samrådsmöten mellan företrädare för europeiska fackföre- 
ningar i syfte att underlätta för dem att formulera sina åsikter och harmonisera sina ställningstaganden i fråga om 
unionspolitikens utveckling. 

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för undersökningar, workshoppar, konferenser, analyser, utvärderingar, 
publikationer, tekniskt stöd, inköp och underhåll av databaser och programvara samt medfinansiering av och stöd till 
åtgärder rörande ekonomisk övervakning, analys av åtgärders samverkan samt samordning av ekonomisk politik.  

Rättslig grund  

Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet i enlighet med artikel 58.2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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04 03 01 03 Fri rörlighet för arbetstagare, samordning av de sociala trygghetssystemen och åtgärder till förmån för migrerande 
arbetstagare, inklusive från tredjeländer  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

9 423 000 9 000 000 9 285 950 7 100 000 8 719 731,79 10 056 194,14  

Anmärkningar  

Målet för denna verksamhet är att främja geografisk rörlighet och rörlighet på arbetsmarknaden (inklusive 
samordning av de sociala trygghetssystemen) för europeiska arbetstagare, i syfte att övervinna hindren för fri 
rörlighet för arbetstagare och bidra till upprättandet av en verklig arbetsmarknad på EU-nivå. 

Detta anslag är avsett att täcka åtgärder till stöd för övervakning av unionsrätten genom finansiering av ett nätverk 
av experter på fri rörlighet för arbetstagare och social trygghet som regelbundet rapporterar om genomförandet av 
unionslagstiftningsakter i medlemsstaterna och på unionsnivå, samt analyser och utvärderingar av de övergripande 
tendenserna i medlemsstaternas lagstiftning om fri rörlighet för arbetstagare och samordning av de sociala trygg- 
hetssystemen. Detta anslag ska även täcka åtgärder för stöd till tillämpning av unionslagstiftningsakter genom 
kommittémöten, informationsverksamhet och annat särskilt tekniskt stöd samt utveckling och ibruktagande av 
Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI). 

Detta anslag är avsett att täcka framför allt följande: 

—  Utgifter för studier, möten med experter, information och publikationer som direkt kan knytas till förverkligandet 
av målet för det program eller de åtgärder som omfattas av denna punkt, samt alla andra utgifter för tekniskt eller 
administrativt bistånd som inte inbegriper uppgifter för offentlig myndighet och som kommer att läggas ut på 
entreprenad av kommissionen i form av tillfälliga servicekontrakt.  

—  Analys och bedömning av de huvudsakliga tendenserna i medlemsstaterna när det gäller fri rörlighet för 
arbetstagare, och samordning av systemen för social trygghet samt finansiering av expertnätverk på de 
områdena. 

—  Analys och forskning om ny politisk utveckling inom fri rörlighet för arbetstagare, t.ex. med anknytning till 
övergångsperiodernas slut och modernisering av bestämmelserna om social trygghet.  

—  Säkerställande av rättvis rörlighet genom inrättandet av ytterligare informationscentrum,  

—  Stöd till administrativa kommissionens och dess arbetsgruppers verksamhet och uppföljning av fattade beslut, 
samt stöd till de tekniska och rådgivande kommittéerna för fri rörlighet för arbetstagare. 

—  Stöd till förberedelser inför tillämpningen av de nya förordningarna om social trygghet, inbegripet gränsöver- 
skridande utbyte av erfarenheter och information och utbildning som utvecklas på nationell nivå. 
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—  Åtgärder syftande till att ge bättre tjänster till och informera allmänheten, bl.a. åtgärder för att kartlägga 
migrerande arbetstagares problem med social trygghet och anställning och åtgärder för att påskynda och 
förenkla förvaltningsrutiner, jämställdhetsbaserade analyser av hindren för fri rörlighet för arbetstagare och 
bristande samordning av systemen för social trygghet och hur detta påverkar personer med funktionshinder, 
inbegripet anpassning av förvaltningsrutiner till nya metoder för informationsbehandling, i syfte att förbättra 
systemet för förvärvande av rättigheter och beräkning av förmåner i enlighet med förordningarna (EEG) nr 1408/ 
71 och (EEG) nr 574/72, förordning (EG) nr 859/2003, förordning (EG) nr 883/2004 med genomförandeför- 
ordningen (EG) nr 987/2009 samt förordning (EU) nr 1231/2010. 

—  Utveckling av information och åtgärder för att informera allmänheten om deras rättigheter vid fri rörlighet för 
arbetstagare och samordningen av systemen för social trygghet.  

—  Stöd till datautbyte om social trygghet mellan medlemsstaterna, i syfte att bistå dem i deras genomförande av 
förordning (EG) nr 883/2004 och dess tillämpningsförordning (EG) nr 987/2009. Här ingår underhåll av 
centralnoden i systemet EESSI, komponenter för testsystemet, hjälpcentralverksamhet, stöd för ytterligare 
utveckling av systemet och utbildning. 

Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, 
måste läggas till de anslag som tas upp under denna budgetpost. Dessa belopp –  som härrör från Eftastaternas 
bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda 
utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför avsättning av 
motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna 
del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.  

Rättslig grund  

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 45 och 48. 

Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när 
anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (EGT L 149, 5.7.1971, s. 2). 

Rådets förordning (EEG) nr 574/72 av den 21 mars 1972 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71 om 
tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar 
inom gemenskapen (EGT L 74, 27.3.1972, s. 1). 

Rådets direktiv 98/49/EG av den 29 juni 1998 om skydd av kompletterande pensionsrättigheter för anställda och 
egenföretagare som flyttar inom gemenskapen (EGT L 209, 25.7.1998, s. 46). 

Rådets förordning (EG) nr 859/2003 av den 14 maj 2003 om utvidgning av bestämmelserna i förordning (EEG) nr 
1408/71 och förordning (EEG) nr 574/72 till att gälla de medborgare i tredje land som enbart på grund av sitt 
medborgarskap inte omfattas av dessa bestämmelser (EUT L 124, 20.5.2003, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala 
trygghetssystemen (EUT L 166, 30.4.2004, s. 1). 
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Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestäm- 
melser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EUT L 284, 30.10.2009, 
s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1231/2010 av den 24 november 2010 om utvidgning av 
förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009 till att gälla de tredjelandsmedborgare som enbart 
på grund av sitt medborgarskap inte omfattas av dessa förordningar (EUT L 344, 29.12.2010, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 av den 5 april 2011 om arbetskraftens fria rörlighet 
inom unionen (EUT L 141, 27.5.2011, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/50/EU av den 16 april 2014 om minimikrav för ökad rörlighet mellan 
medlemsstaterna för arbetstagare genom förbättrade villkor för intjänande och bevarande av kompletterande 
pensionsrättigheter (EUT L 128, 30.4.2014, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/54/EU av den 16 april 2014 om åtgärder som underlättar utövandet av 
arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare (EUT L 128, 30.4.2014, s. 8). 

04 03 01 04 Analyser och undersökningar som rör den sociala situationen, befolkningsutvecklingen och familjefrågor  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

3 663 000 3 000 000 4 451 000 4 300 000 3 960 274,91 2 363 511,45  

Anmärkningar  

Målet för denna verksamhet är att främja bättre politiska lösningar i medlemsstaterna på demografiska och sociala 
utmaningar genom att ta fram och sprida jämförande information inom ramen för Europa 2020-strategin och 
kartlägga prioriteringar för socialpolitikens inriktning i framtiden, inklusive jämställdhetsspecifika åtgärder. 

Anslaget är avsett täcka åtgärder för främjande av utvecklingen av jämförande analyser och utbyte av åsikter och 
erfarenheter på alla berörda nivåer (regionalt, nationellt, unionen, internationellt) om den sociala och demografiska 
situationen och de socioekonomiska tendenserna i unionen samt om lönegapet mellan könen och diskrimineringen 
av kvinnor på arbetsplatsen. Detta anslag är även avsett att täcka aktiviteter: stöd till ett observationscentrum för den 
sociala situationen, samarbete med relevant verksamhet i medlemsstaterna och med internationella organisationer 
samt förvaltning av en teknisk stödgrupp för den europeiska alliansen för familjefrågor. 

Anslaget ska täcka utgifter för studier, möten med experter, information och publikationer som direkt kan knytas till 
förverkligandet av målet för det program eller de åtgärder som omfattas av denna punkt, samt alla andra utgifter för 
tekniskt eller administrativt bistånd som inte inbegriper uppgifter för offentlig myndighet och som kommer att 
läggas ut på entreprenad av kommissionen i form av tillfälliga servicekontrakt. 
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Detta anslag är avsett täcka utgifter för kommissionens rapporter (inklusive en årsrapport om den sociala situationen 
och en rapport om demografiska förändringar och dess följder vartannat år i enlighet med artikel 159 i EUF- 
fördraget, samt kommissionens rapporter om problem med den sociala situationen (som kan begäras av Europap- 
arlamentet enligt artikel 161 i EUF-fördraget). 

Detta anslag är också avsett att täcka utgifter för analyser som underlag för de rapporter som avses i EUF-fördraget 
samt för spridning av kunskaper om omfattande sociala och demografiska förändringar och sätt att hantera dem. I 
synnerhet kan följande aktiviteter eftersträvas med vederbörlig hänsyn till könsaspekterna.  

—  Analys av effekterna av en åldrande befolkning inom ramen för ett samhälle för alla åldrar, med hänsyn till 
förändrade behov av vård och social trygghet, beteenden och stödåtgärder, inbegripet forskning om äldre 
medlemmar av minoritetsgrupper eller invandrare och situationen för informella omsorgsgivare.  

—  Analys av befolkningsutvecklingens effekter för unionens och medlemsstaternas politik, åtgärder och program 
och formulering av rekommendationer för att anpassa den nationella och unionens ekonomiska politik och övrig 
politik, åtgärder och program för att avvärja de negativa konsekvenserna av samhällets åldrande.  

—  Analys av sambanden mellan förändringarna inom kärnfamiljen och befolkningsutvecklingen.  

—  Analys av tendenserna i fråga om fattigdom, inkomst- och förmögenhetsfördelning och effekterna på samhället i 
stort. 

—  Kartläggning av förhållandena mellan teknikens utveckling (inverkan på kommunikationsteknik, geografisk 
rörlighet och rörlighet på arbetsmarknaden) och effekterna för hushållen och samhället i stort.  

—  Analys av kopplingarna mellan funktionshinder och demografiska tendenser, av funktionshindrade personers och 
deras familjers sociala situation samt av funktionshindrade barns behov inom familjen och i samhället.  

—  Analys av förändringar när det gäller efterfrågan på det sociala området (i fråga om att bibehålla eller utöka 
förvärvade rättigheter), såväl när det gäller varor som tjänster, med beaktande av nya sociala utmaningar, 
befolkningsutvecklingen och de förändrade relationerna mellan generationerna.  

—  Utveckling av lämpliga metodredskap (till exempel sociala indikatorer och simuleringsteknik, datainsamling om 
politiska initiativ på samtliga nivåer) för att ge rapporterna om den sociala situationen, den sociala tryggheten 
och den sociala integrationen en stabil kvantitativ och vetenskaplig grund.  

—  Upplysning och diskussioner om viktiga demografiska och sociala frågor i syfte att få till stånd bättre politiska 
lösningar.  

—  Beaktande av befolkningsutvecklingen samt familje- och barnfrågor vid genomförandet av viss unionspolitik, till 
exempel fri rörlighet för personer och jämställdhet.  

Referensrättsakter  

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 159 och 161. 
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04 03 01 (forts.)  

04 03 01 05 Informations- och utbildningsåtgärder för arbetstagarorganisationer  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

20 784 000 19 400 000 20 273 200 19 000 000 20 523 782,08 19 228 193,58  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för informations- och utbildningsåtgärder till förmån för arbetstagaror- 
ganisationer, inklusive representanter för arbetstagarorganisationer i kandidatländerna, i samband med unions- 
åtgärder inom ramen för genomförandet av unionens sociala dimension. Dessa åtgärder bör hjälpa arbetstagaror- 
ganisationerna att bemöta de övergripande utmaningarna för den europeiska sysselsättnings- och socialpolitiken 
enligt Europa 2020-strategin samt enligt unionens initiativ för att bemöta följderna av den ekonomiska krisen. 
Särskilt uppmärksamhet måste ägnas utbildning om jämställdhetsutmaningar på arbetsplatsen. 

Detta anslag är avsett att täcka framför allt följande: 

—  Stöd till två särskilda fackliga organisationers arbetsprogram, European Trade Union Institute samt European 
Centre for Workers’  Questions, som har inrättats för att underlätta kapacitetsuppbyggnad genom utbildning och 
forskning på EU-nivå, och för att öka arbetstagarföreträdarnas delaktighet i EU:s beslutsprocess.  

—  Informations- och utbildningsåtgärder till förmån för arbetstagarorganisationer, inklusive organisationer i kandid- 
atländerna, i samband med genomförandet av unionsåtgärder som rör unionens sociala dimension. 

—  Åtgärder där företrädare för parterna i kandidatländerna deltar, i syfte att främja den sociala dialogen på 
europeisk nivå. Det syftar också till att främja en lika medverkan av kvinnor och män i arbetstagarorganisatio- 
nernas beslutsfattande organ. 

Det behövs starka och kompetenta arbetsmarknadsparter för att kunna förbättra processen att återlansera den sociala 
dialogen och förbättra dess funktion i syfte att stödja återhämtningen och förstärka konkurrenskraften och rättvisan i 
den sociala marknadsekonomi.  

Rättslig grund 

Uppgifter som följer av de särskilda befogenheter som kommissionen ges enligt artikel 154 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. 

Konvention som ingicks 1959 mellan EKSG:s höga myndighet och Internationella arbetsbyråns (ILO) information- 
scentrum om säkerhet och hygien på arbetsplatsen. 

Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet 
och hälsa i arbetet (EGT L 183, 29.6.1989, s. 1), och tillhörande särdirektiv. 
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Rådets direktiv 92/29/EEG av den 31 mars 1992 om minimikrav avseende säkerhet och hälsa för förbättrad 
medicinsk behandling ombord på fartyg (EGT L 113, 30.4.1992, s. 19). 

04 03 01 06 Information till, samråd med och medverkan av representanter i företag  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

7 100 000 5 000 000 7 103 000 5 000 000 7 109 500,— 5 868 701,88  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka framför allt följande:  

—  Åtgärder för att skapa förutsättningar för dialog mellan parterna i företag och korrekt arbetstagarinflytande i 
företag enligt direktiv 2009/38/EG om europeiska företagsråd, direktiven 2001/86/EG och 2003/72/EG om 
arbetstagarinflytande i europabolag respektive europeiska kooperativa föreningar, direktiv 2002/14/EG om 
inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen, 
direktiv 98/59/EG om kollektiva uppsägningar samt artikel 16 i direktiv 2005/56/EG om gränsöverskridande 
fusioner av bolag med begränsat ansvar.  

—  Initiativ för att stärka gränsöverskridande samarbete mellan arbetstagar- och arbetsgivarföreträdare i fråga om 
information, samråd och delaktighet för anställda på företag som verkar i mer än en medlemsstat samt korta 
kurser för förhandlare och företrädare i transnationella informations-, samråds- och delaktighetsorgan kan 
finansieras härvidlag. Arbetsmarknadsparter från kandidatländer får delta.  

—  Åtgärder som ska göra det möjligt för arbetsmarknadens parter att utöva sina rättigheter och skyldigheter 
avseende arbetstagarnas medbestämmande, särskilt inom europeiska företagsråd, informera dem om trans- 
nationella företagsavtal och stärka deras samarbete inom ramen för unionslagstiftningen om medbestämmande.  

—  Åtgärder som främjar utvecklingen av arbetstagarmedverkan i företag samt bedömning av resultaten av 
”hälsokontrollen”  och dess följder för unionens rättsakter om information till och samråd med arbetstagare.  

—  Innovativa åtgärder som rör medbestämmande i syfte att stödja föregripande av förändringar samt förebyggande 
och lösning av tvister vid omstruktureringar, sammanslagningar, uppköp och förflyttningar av företag och 
företagsgrupper som är verksamma i hela unionen.  

—  Åtgärder för att stärka samarbetet mellan arbetsmarknadens parter för att utveckla arbetstagarnas 
medbestämmande i utformandet av lösningar på den ekonomiska krisens konsekvenser, såsom massuppsäg- 
ningar, eller för att bemöta behovet av en omställning mot en koldioxidsnål hållbar ekonomi som omfattar alla. 

—  Gränsöverskridande utbyte av information och god praxis i frågor av betydelse för dialogen mellan parterna på 
företagsnivå. 

5.7.2019 SV III/273Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 04 —  SYSSELSÄTTNING, SOCIALPOLITIK OCH INKLUDERING

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1992&mm=04&jj=30&type=L&nnn=113&pppp=0019&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 04 03  —  SYSSELSÄTTNING, SOCIALPOLITIK OCH INKLUDERING  (forts.) 

04 03 01 (forts.) 

04 03 01 06  (forts.) 

Rättslig grund 

Uppgifter som följer av de särskilda befogenheter som kommissionen ges direkt genom artiklarna 154 och 155 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 

Konvention som ingicks 1959 mellan EKSG:s höga myndighet och Internationella arbetsbyråns (ILO) information- 
scentrum om säkerhet och hygien på arbetsplatsen. 

Rådets direktiv 97/74/EG av den 15 december 1997 om att utvidga rådets direktiv 94/45/EG om inrättandet av ett 
europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information 
till och samråd med arbetstagare, till att avse Förenade kungariket (EGT L 10, 16.1.1998, s. 22). 

Rådets direktiv 98/59/EG av den 20 juli 1998 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kollektiva 
uppsägningar (EGT L 225, 12.8.1998, s. 16). 

Rådets direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för 
arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter (EGT L 82, 
22.3.2001, s. 16). 

Rådets direktiv 2001/86/EG av den 8 oktober 2001 om komplettering av stadgan för europabolag vad gäller 
arbetstagarinflytande (EGT L 294, 10.11.2001, s. 22). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/14/EG av den 11 mars 2002 om inrättande av en allmän ram för 
information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen (EGT L 80, 23.3.2002, s. 29). 

Rådets direktiv 2003/72/EG av den 22 juli 2003 om komplettering av stadgan för europeiska kooperativa föreningar 
med avseende på arbetstagarinflytande (EUT L 207, 18.8.2003, s. 25). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG av den 26 oktober 2005 om gränsöverskridande fusioner av 
bolag med begränsat ansvar (EUT L 310, 25.11.2005, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/38/EG av den 6 maj 2009 om inrättande av ett europeiskt företagsråd 
eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med 
arbetstagare (EUT L 122, 16.5.2009, s. 28). 

04 03 01 08 Relationer mellan arbetsmarknadens parter och den sociala dialogen  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

15 500 000 10 000 000 15 000 000 9 700 000 15 041 999,—  11 114 429,25 
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Anmärkningar  

Målet för denna verksamhet är att stärka den sociala dialogen och främja avtal och andra gemensamma åtgärder från 
arbetsmarknadens parter på unionsnivå. De åtgärder som finansieras ska hjälpa arbetsmarknadens parter att ta itu 
med övergripande utmaningar för den europeiska sysselsättnings- och socialpolitiken i Europa 2020-strategin, och 
inom EU-initiativ för att bemöta den ekonomiska krisens följder och bidra till förbättringar och kunskapsspridning 
kring institutioner och praxis i fråga om förhållandena mellan arbetsmarknadens parter. 

Detta anslag är avsett att täcka framför allt följande: 

—  Studier, samråd, möten med experter, förhandlingar, information och publikationer som direkt kan knytas till 
förverkligandet av programmets mål eller åtgärder som omfattas av denna punkt, samt alla andra utgifter för 
tekniskt eller administrativt bistånd som inte inbegriper uppgifter för offentlig myndighet och som kommer att 
läggas ut på entreprenad av kommissionen i form av tillfälliga servicekontrakt.  

—  Åtgärder som arbetsmarknadens parter vidtar för att främja den sociala dialogen (bl.a. parternas kapacitet) på 
branschövergripande nivå och branschnivå.  

—  Åtgärder för att förbättra kunskaperna om institutioner och praxis i fråga om relationer mellan parterna i hela 
unionen samt spridning av resultaten. 

—  Åtgärder där företrädare för parterna i kandidatländerna deltar, i syfte att främja den sociala dialogen på EU-nivå. 
Det syftar också till att främja en lika medverkan av kvinnor och män i fackförenings- och arbetsgivarorgani- 
sationernas beslutsfattande organ.  

—  Åtgärder till stöd för relationerna mellan parterna, särskilt sådana avsedda att utveckla kunnande och utbyta 
information av betydelse för EU-nivån.  

Rättslig grund  

Uppgifter som följer av de särskilda befogenheter som kommissionen ges direkt genom artiklarna 154 och 155 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.  

04 03 02 Europeiska unionens program för sysselsättning och social innovation (EaSI)  

04 03 02 01 Progress  –  Stöd till utveckling, genomförande, övervakning och utvärdering av unionens sysselsättnings- och 
socialpolitik samt lagstiftning om arbetsvillkor  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

78 400 000 59 400 000 78 873 225 60 000 000 71 429 992,77 63 601 677,65 
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Anmärkningar  

Det allmänna målet för EU:s program för sysselsättning och social innovation (EaSI) är att bidra till strategin Europa 
2020 och till de därmed sammanhörande huvudmålen för sysselsättning, utbildning och fattigdom genom finansiellt 
stöd för unionens mål. 

För att nå det allmänna målet för programmet, nämligen att främja en hög sysselsättning, garantera ett fullgott socialt 
skydd, bekämpa social utestängning och fattigdom, förbättra arbetsvillkoren och skydda arbetstagarnas hälsa och 
säkerhet, är de särskilda målen för programdelen Progress följande: 

—  Utveckla och sprida resultat av jämförande analyser av hög kvalitet för att se till att unionens sysselsättnings- och 
socialpolitik samt lagstiftning om arbetsvillkor och arbetsmiljö bygger på välgrundade fakta och är relevanta för 
behoven, problemen och förutsättningarna i de enskilda medlemsstaterna och de övriga deltagande länderna.  

—  Underlätta effektivt och integrerat informationsutbyte, ömsesidigt lärande och dialog om unionens syssel- 
sättnings- och socialpolitik och lagstiftning om arbetsvillkor och arbetsmiljö på unionsnivå, nationell och 
internationell nivå för att hjälpa medlemsstaterna och de övriga deltagande länderna att utveckla sin politik och 
genomföra unionslagstiftningen.  

—  Tillhandahålla ekonomiskt stöd för beslutsfattare så att de kan främja sociala och arbetsmarknadspolitiska 
reformer, bygga upp de viktigaste aktörernas kapacitet att utforma och genomföra nyskapande sociala projekt 
och göra relevant kunskap och expertis tillgänglig. 

—  Ge unionens och medlemsstaternas organisationer bidrag för att utveckla, främja och stödja genomförandet av 
unionens sysselsättnings- och socialpolitik och lagstiftning om arbetsvillkor och arbetsmiljö. 

—  Upplysa, utbyta bästa praxis, sprida information och främja debatten om problem och strategiska frågor som rör 
arbetsvillkor, jämställdhet, arbetsmiljö, möjligheter att förena arbete och familjeliv samt det åldrande samhället, 
även bland arbetsmarknadens parter. 

—  Syftet är att främja skapande av sysselsättning och anställning av unga samt bekämpa fattigdom genom att 
främja ökad social konvergens med hjälp av social märkning. 

Dessutom kan stöd ges till åtgärder som rör tillämpningen av programmets gemensamma bestämmelser, såsom 
övervakning, utvärdering, spridning av resultat och kommunikation. I artikel 16 i förordning (EU) nr 1296/2013 
beskrivs de typer av aktiviteter som kan finansieras. 

Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa belopp –  som 
härrör från Eftaländernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som 
avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, 
och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet” som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten. 
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Eventuella inkomster till följd av att kandidatländer och i tillämpliga fall potentiella kandidater på västra Balkan 
deltar i unionsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs 
till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1296/2013 av den 11 december 2013 om Europeiska unionens 
program för sysselsättning och social innovation (EaSI) och om ändring av beslut nr 283/2010/EU om inrättande av 
ett europeiskt instrument Progress för mikrokrediter för sysselsättning och social delaktighet (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 238). 

04 03 02 02 Eures  ‒  Främja arbetstagarnas frivilliga geografiska rörlighet och stärka sysselsättningsmöjligheterna  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

22 476 491 22 000 000 32 976 491 15 000 000 30 558 451,12 23 894 612,03  

Anmärkningar  

Det allmänna målet för EaSI är att bidra till strategin Europa 2020 och till de därmed sammanhörande huvudmålen 
för sysselsättning, utbildning och fattigdom genom finansiellt stöd för unionens mål. 

EaSI är uppdelat i tre delar som kompletterar varandra: Progress, Eures samt Mikrofinansiering och socialt 
entreprenörskap. 

För att nå programmets allmänna mål, särskilt främja arbetstagarnas geografiska rörlighet och stärka möjligheterna 
till sysselsättning genom utveckling av arbetsmarknader i unionen som är öppna och tillgängliga för alla, är de 
särskilda målen för Eures-delen följande: 

—  Se till att information om lediga platser, platsansökningar och all tillhörande information är tillgänglig för 
potentiella sökande och arbetsgivare, genom utbyte och spridning av sådan information på transnationell, 
interregional och gränsöverskridande nivå med hjälp av standardmetoder för interoperabilitet.  

—  Se till att vakanser och rörlighetsmöjligheter på europeisk nivå anslås parallellt med nationella lediga platser och 
ansökningar och inte bara efter det att lokala eller nationella alternativ har uttömts.  

—  Utveckla rekryterings- och arbetsförmedlingstjänster genom att utnyttja förmedlingen av lediga platser och 
platsansökningar på unionsnivå; detta ska omfatta alla faser av arbetsförmedling, från förberedelser för 
rekrytering till stöd efter anställning, inbegripet alternativ för utveckling av språkfärdigheter, för att hjälpa den 
sökande att komma in på arbetsmarknaden; tjänsterna ska innefatta målinriktade rörlighetsprogram för att tillsätta 
lediga platser på arbetsmarknaden på områden där brister har identifierats och/eller för att hjälpa vissa grupper av 
arbetstagare, såsom ungdomar. 
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—  Bistå vid stödverksamhet som Euresnätverkets partner anordnar på nationell och transnationell nivå. 

—  Grundläggande och fortsatt utbildning av Euresrådgivare i medlemsstaterna.  

— Erfarenhetsutbyte mellan Euresrådgivarna och samarbete mellan offentliga arbetsförmedlingar, inklusive arbets- 
förmedlingar i kandidatländerna.  

— Åtgärder för att marknadsföra Euresnätverket hos företag och allmänheten. 

—  Utveckling av särskilda samarbets- och servicestrukturer i gränsregioner, i enlighet med bestämmelserna i punkt 
b i artikel 17.l i förordning (EEG) nr 1612/68.  

—  Åtgärder för att bidra till undanröjandet av hinder för rörligheten, i synnerhet i fråga om arbetsrelaterade 
socialförsäkringsfrågor. 

Detta program bör även underlätta matchning och placering av lärlingar och praktikanter som en avgörande faktor 
för att bistå ungdomars övergång från skola till arbete, ett arbete som påbörjades redan inom ramen för den 
förberedande åtgärden Ditt första Eures-jobb och som kompletterades genom ungdomssysselsättningsinitiativet. 
Företag, i synnerhet små och medelstora företag (SMF), kommer att uppmuntras att rekrytera fler ungdomar, 
inbegripet genom ekonomiskt stöd. 

Målgrupper: 

—  Unga människor upp till 30 år, oavsett kvalifikationer och erfarenheter, eftersom programmet inte enbart är 
utformat för personer som är nya på arbetsmarknaden.  

—  Alla lagligt etablerade företag, i synnerhet små och medelstora företag (SMF), som ska få stöd för att minska 
kostnaderna för gränsöverskridande anställningar, som i huvudsak är mest kännbara för mindre företag. 

Anställningar som är stödberättigade enligt denna del av programmet kommer att erbjuda ungdomar lärlingsut- 
bildning, en första arbetslivserfarenhet eller specialiserade arbeten. Programmet kommer inte att stödja situationer 
där arbetstillfällen ersätts, osäkra anställningar eller arbeten som på något sätt strider mot den nationella arbetsrätts- 
lagstiftningen. 

För att vara stödberättigade måste arbetstillfällena också uppfylla följande kriterier:  

—  Finnas i en Eures-medlemsstat som inte är den unga arbetssökandens ursprungsmedlemsstat (gränsöverskridande 
arbetserbjudanden).  

— Garantera praktiktjänstgöring genom ett avtal som varar minst sex månader. 

Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, 
måste läggas till de anslag som tas upp under denna budgetpost. Dessa belopp –  som härrör från Eftastaternas 
bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda 
utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför avsättning av 
motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna 
del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten. 
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KAPITEL 04 03 —  SYSSELSÄTTNING, SOCIALPOLITIK OCH INKLUDERING (forts.)  

04 03 02 (forts.) 

04 03 02 02 (forts.)  

Dessutom kan stöd ges till åtgärder som rör tillämpningen av programmets gemensamma bestämmelser, såsom 
övervakning, utvärdering, spridning av resultat och kommunikation. I artikel 21 i förordning (EU) nr 1296/2013 
beskrivs de typer av åtgärder som kan finansieras.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EEG) nr 1612/68 av den 15 oktober 1968 om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen 
(EGT L 257, 19.10.1968, s. 2). 

Kommissionens beslut 2003/8/EG av den 23 december 2002 om tillämpning av rådets förordning (EEG) nr 1612/68 
med avseende på förmedling av lediga platser och platsansökningar (EGT L 5, 10.1.2003, s. 16). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 av den 5 april 2011 om arbetskraftens fria rörlighet 
inom unionen (EUT L 141, 27.5.2011, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1296/2013 av den 11 december 2013 om Europeiska unionens 
program för sysselsättning och social innovation (EaSI) och om ändring av beslut nr 283/2010/EU om inrättande av 
ett europeiskt instrument Progress för mikrokrediter för sysselsättning och social delaktighet (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 238). 

04 03 02 03 Mikrofinansiering och socialt entreprenörskap  ‒ Öka tillgången och tillgängligheten till finansiering för juridiska och 
fysiska personer, särskilt dem som befinner sig längst från arbetsmarknaden, och sociala företag  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

15 735 000 23 000 000 20 811 339 40 000 000 29 758 019,— 28 760 465,96  

Anmärkningar  

Det allmänna målet för EaSI är att bidra till Europa 2020-strategin och till de därmed sammanhörande huvudmålen 
för sysselsättning, utbildning och fattigdom genom finansiellt stöd för unionens mål. 

EaSI är uppdelat i tre delar som kompletterar varandra: Progress, Eures samt Mikrofinansiering och socialt 
entreprenörskap. 

För att nå programmets allmänna mål, nämligen att främja sysselsättning och social inkludering genom att öka 
tillgången och tillgängligheten till mikrofinansiering för utsatta grupper och mikroföretag och genom att öka de 
sociala företagens tillgång till finansiering, är de särskilda målen för delen Mikrofinansiering och socialt entre- 
prenörskap följande: 

—  Öka tillgången till och förekomsten av mikrofinansiering för personer som har förlorat eller riskerar att förlora 
sitt arbete eller som har svårigheter att komma in på eller tillbaka till arbetsmarknaden samt personer som hotas 
av social utestängning och utsatta personer, inbegripet kvinnor som önskar bli företagare, som har svårt att få 
tillträde till den traditionella kreditmarknaden och som vill starta eller utveckla ett eget mikroföretag, samt för 
mikroföretag, i synnerhet sådana som sysselsätter ovannämnda personer. 
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KAPITEL 04 03  —  SYSSELSÄTTNING, SOCIALPOLITIK OCH INKLUDERING  (forts.) 

04 03 02 (forts.) 

04 03 02 03  (forts.) 

—  Bygga upp den institutionella kapaciteten hos instanser som tillhandahåller mikrokrediter. 

—  Stödja utvecklingen av sociala företag. 

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna budgetrubrik. Dessa belopp  
–  som härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som 
avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, 
och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet” som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster till följd av att kandidatländer och i tillämpliga fall potentiella kandidatländer på västra Balkan 
deltar i unionsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs 
till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. 

Inkomster och återbetalning från finansieringsinstrument som betalats tillbaka till kommissionen och förts upp under 
punkterna 6 4 1 0 och 6 4 1 1 i inkomstberäkningen kan ge upphov till att ytterligare anslag blir tillgängliga i 
enlighet med artiklarna 21.5 och 22.1 i budgetförordningen. 

Motsvarande belopp beräknas uppgå till 10 000 000 EUR. 

En del av anslaget ska användas för stöd och tekniskt bistånd till dem som erhållit mikrofinansiering.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1296/2013 av den 11 december 2013 om Europeiska unionens 
program för sysselsättning och social innovation (EaSI) och om ändring av beslut nr 283/2010/EU om inrättande av 
ett europeiskt instrument Progress för mikrokrediter för sysselsättning och social delaktighet (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 238).  

04 03 11 Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

21 053 025 21 053 025 20 779 000 20 779 000 20 371 000,—  20 371 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka Europeiska fondens för förbättrade levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) utgifter för 
personal samt administrativa utgifter (avdelningarna 1 och 2), samt driftsutgifter för arbetsprogrammet (avdelning 3). 
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KAPITEL 04 03 —  SYSSELSÄTTNING, SOCIALPOLITIK OCH INKLUDERING (forts.)  

04 03 11 (forts.)  

Eurofound ska underrätta Europaparlamentet och rådet om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och 
administrativa utgifter. 

Unionens bidrag för 2020 uppgår till totalt 21 195 000 EUR. Ett belopp på 141 975 EUR från överföring av 
överskott ska läggas till beloppet 21 053 025 EUR som anges i budgeten. 

En del av detta anslag är avsett för undersökningar om arbetsvillkoren och arbetsmarknadsrelationerna till stöd för 
en politik som garanterar fler och bättre arbetstillfällen, som gör arbete mer hållbart och stärker den sociala dialogen 
i Europa. 

En ytterligare del av detta anslag är avsett för undersökningar och framtidsinriktad forskning om arbetsmarknaderna, 
särskilt övervakning och förutseende av strukturella förändringar och dess inverkan på sysselsättningen, samt 
hantering av följderna. 

Anslaget ska också täcka forskning och insamling av information om levnadsförhållanden och livskvalitet, med 
särskild inriktning på socialpolitik och de offentliga tjänsternas roll för att förbättra livskvaliteten. Forskning om 
möjligheterna att förena arbetsliv och privatliv och om osäkra arbetsförhållanden, även uppdelat efter kön, bör också 
täckas av anslaget. 

Detta anslag kommer slutligen att användas för analyser av digitaliseringens inverkan på samtliga ovannämnda 
områden samt för undersökningar som bidrar till politik som syftar till uppåtgående konvergens i unionen. 

Fondens tjänsteförteckning återfinns i bilagan ”Personal”  till detta avsnitt. 

Behandling som inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 b i budgetförordningen som ska föras 
upp under punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen ska förbehållas belopp som återbetalts i enlighet med 
artikel 17 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudgetför- 
ordning för de organ som inrättats enligt EUF-fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (EUT L 122, 10.5.2019, s. 1).  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EEG) nr 1365/75 av den 26 maj 1975 om bildande av en europeisk fond för förbättring av 
levnads- och arbetsvillkor (EGT L 139, 30.5.1975, s. 1).  

04 03 12 Europeiska arbetsmiljöbyrån  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

15 507 072 15 507 072 15 122 884 15 122 884 15 325 742,92 15 154 200,—  

Anmärkningar  

Detta anslag ska täcka byråns personalutgifter samt administrativa utgifter (avdelningarna 1 och 2) och drifts- 
kostnader i enlighet med arbetsprogrammet (avdelning 3). 

Myndigheten ska informera Europaparlamentet och rådet om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter 
och administrativa utgifter. 

Byrån ska förse unionens institutioner, medlemsstaterna och övriga berörda parter med alla relevanta tekniska, 
vetenskapliga och ekonomiska uppgifter på arbetsmiljöområdet. Särskilt uppmärksamhet ska ägnas jämställdhets- 
aspekter på arbetsmiljöområdet. 
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KAPITEL 04 03  —  SYSSELSÄTTNING, SOCIALPOLITIK OCH INKLUDERING  (forts.) 

04 03 12 (forts.)  

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp –  som 
härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som 
avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, 
och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet” som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten. 

Unionens bidrag för 2020 uppgår till totalt 15 579 000 EUR. Ett belopp på 71 928 EUR från återanvändning av 
överskott ska läggas till det belopp på 15 507 072 EUR som tas upp i budgeten. 

Anslagen är avsedda för de åtgärder som behövs för att byrån ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt förordning 
(EG) nr 2062/94, särskilt  

—  upplysning och förebyggande åtgärder, med särskild tonvikt på SMF,  

—  verksamhet vid Europeiska riskcentrumet, som bygger på insamling av god praxis i enskilda företag eller 
branscher, 

—  utarbetande och tillhandahållande av relevanta verktyg för småföretagen att hantera hälsa och säkerhet i arbetet, 

—  drift av nätverket, som omfattar de viktigaste beståndsdelarna i de nationella informationsnätverken, inbegripet 
de nationella arbetsmarknadsparternas organisationer, i enlighet med nationell lagstiftning och/eller praxis, samt 
de nationella kontaktpunkterna,  

—  även i samarbete med Internationella arbetsorganisationen och andra internationella organisationer, anordnande 
av utbyte av erfarenheter, information och god praxis,  

—  integrering av kandidatländerna i informationsnäten och utarbetande av lämpliga instrument för deras specifika 
situation, 

—  organisation och drift av den europeiska kampanjen för hälsosamma arbetsplatser och Europeiska arbetsmiljö- 
veckan, med inriktning på specifika risker och på användarnas och mottagarnas behov. 

Byråns tjänsteförteckning återfinns i bilagan  ”Personal” till detta avsnitt. 

Behandling som inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 b i budgetförordningen som ska föras 
upp under punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen ska förbehållas belopp som återbetalts i enlighet med 
artikel 17 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudgetför- 
ordning för de organ som inrättats enligt EUF-fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (EUT L 122, 10.5.2019, s. 1).  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 2062/94 av den 18 juli 1994 om upprättande av en europeisk arbetsmiljöbyrå (EGT 
L 216, 20.8.1994, s. 1). 

04 03 13 Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

18 115 490 18 115 490 16 110 395 16 110 395 17 434 000,—  17 434 000,—  
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KAPITEL 04 03 —  SYSSELSÄTTNING, SOCIALPOLITIK OCH INKLUDERING (forts.)  

04 03 13 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka centrumets utgifter för personal samt administrativa utgifter och driftsutgifter som rör 
arbetsprogrammet. 

Centrumet ska underrätta Europaparlamentet och rådet om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och 
administrativa utgifter. Om centrumet begär det ska kommissionen meddela Europaparlamentet och rådet om 
överföringar som har gjorts mellan posterna för driftsutgifter och administrativa utgifter. 

Centrumets tjänsteförteckning återfinns i bilagan  ”Personal” till detta avsnitt. 

Unionens bidrag för 2020 uppgår till totalt 18 138 000 EUR. Ett belopp på 22 510 EUR från återanvändning av 
överskott ska läggas till det belopp på 18 115 490 EUR som tas upp i budgeten. 

Behandling som inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 b i budgetförordningen som ska föras 
upp under punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen ska förbehållas belopp som återbetalts i enlighet med 
artikel 17 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudgetför- 
ordning för de organ som inrättats enligt EUF-fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (EUT L 122, 10.5.2019, s. 1).  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EEG) nr 337/75 av den 10 februari 1975 om uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för 
utveckling av yrkesutbildning (EGT L 39, 13.2.1975, s. 1).  

04 03 14 Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

20 937 022 20 937 022 20 488 990 20 488 990 20 144 000,81 20 144 000,81  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka stiftelsens personalutgifter och administrativa utgifter (avdelningarna 1 och 2) och 
driftsutgifter i samband med arbetsprogrammet (avdelning 3). 

Detta anslag är även avsett att täcka stöd till partnerländer i Medelhavsregionen för att reformera deras arbet- 
smarknad och yrkesutbildningssystem samt för att främja dialog mellan arbetsmarknadens parter och stödja 
företagande. 

Stiftelsen måste meddela Europaparlamentet och rådet om överföringar som har gjorts mellan posterna för 
driftsutgifter och administrativa utgifter. 

Stiftelsens tjänsteförteckning anges i bilagan  ”Personal” till detta avsnitt. 

Unionens bidrag för 2020 uppgår till totalt 20 957 000 EUR. Ett belopp på 19 978 EUR från återanvändning av 
överskott ska läggas till det belopp på 20 937 022 EUR som tas upp i budgeten. 
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KAPITEL 04 03  —  SYSSELSÄTTNING, SOCIALPOLITIK OCH INKLUDERING  (forts.) 

04 03 14 (forts.)  

Behandling som inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 b i budgetförordningen som ska föras 
upp under punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen ska förbehållas belopp som återbetalts i enlighet med 
artikel 17 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudgetför- 
ordning för de organ som inrättats enligt EUF-fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (EUT L 122, 10.5.2019, s. 1).  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1339/2008 av den 16 december 2008 om inrättande av 
Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (EUT L 354, 31.12.2008, p. 82).  

04 03 15 Europeiska arbetsmyndigheten  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

04 03 15 15 683 250 15 683 250 p.m. p.m. 

Reserver (40 02 41) 2 124 650 2 124 650  

Totalt 15 683 250 15 683 250 2 124 650 2 124 650  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka Europeiska arbetsmyndighetens (ELA) utgifter för personal samt administrativa 
utgifter (avdelningarna 1 och 2), samt driftsutgifter för arbetsprogrammet (avdelning 3). 

Europeiska arbetsmyndigheten ska underrätta Europaparlamentet och rådet om anslagsöverföringar mellan posterna 
för driftsutgifter och administrativa utgifter. 

Bidragen från Eftastaterna enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt 
artikel 82 och protokoll 32, måste läggas till anslagen under denna budgetrubrik. Dessa belopp –  som härrör från 
Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som avsätts för att 
täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför 
avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsom- 
rådet” som fogas till denna del i utgiftsberäkningen i detta avsnitt, som ingår i den allmänna budgeten. 

Myndighetens syfte ska vara att bidra till att säkerställa rättvis arbetskraftsrörlighet inom unionen och bistå 
medlemsstaterna och kommissionen vid samordningen av de sociala trygghetssystemen inom unionen. I detta syfte 
ska myndigheten underlätta tillgången till information om rättigheter och skyldigheter i fråga om arbetskrafts- 
rörlighet inom hela unionen samt till relevanta tjänster, underlätta och förbättra samarbetet mellan medlemsstaterna 
vid genomdrivandet av relevant unionslagstiftning i hela unionen, bland annat genom att underlätta samordnade och 
gemensamma inspektioner, medla och underlätta lösningar vid gränsöverskridande tvister mellan medlemsstaterna 
och stödja samarbetet mellan medlemsstaterna när det gäller att bekämpa odeklarerat arbete. 

Unionens bidrag för 2020 uppgår till totalt 15 683 250 EUR. 
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KAPITEL 04 03 —  SYSSELSÄTTNING, SOCIALPOLITIK OCH INKLUDERING (forts.)  

04 03 15 (forts.)  

Detta anslag är avsett att täcka de åtgärder som behövs för att utföra myndighetens uppdrag i enlighet med förslaget 
till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten, COM(2018) 131 av 
den 13 mars 2018, och den senare preliminära överenskommelsen i de interinstitutionella förhandlingarna ( 1 ), 
särskilt artikel 5:  

—  underlätta tillgång till information,  

—  underlätta samarbete och informationsutbyte mellan medlemsstaterna för att enhetligt, effektivt och verkn- 
ingsfullt tillämpa och genomdriva relevant unionslagstiftning,  

—  samordna och stödja samordnade och gemensamma inspektioner,  

—  utföra analyser och riskbedömningar av aspekter på gränsöverskridande rörlighet för arbetstagare, 

—  bistå medlemsstaterna med kapacitetsuppbyggnad när det gäller att verkningsfullt tillämpa och genomdriva 
relevant unionslagstiftning,  

—  stödja medlemsstaterna i kampen mot odeklarerat arbete, 

—  medla i tvister mellan medlemsstaterna om tillämpningen av relevant unionslagstiftning. 

Myndighetens tjänsteförteckning återfinns i bilagan  ”Personal”  till detta avsnitt.  

Referensrättsakter  

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten, framlagt av 
kommissionen den 13 mars 2018 (COM(2018) 131 final)  

04 03 51 Slutförande av Progress  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 1 885,25 992 674,22  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka tidigare åtaganden inom gemenskapsprogrammet för sysselsättning och social 
solidaritet (Progress). 

Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, 
måste läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp –  som härrör från Eftastaternas bidrag, 
vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter i 
enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 e, f och g i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande 
anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”  till denna del i 
utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten. 

( 1 ) https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0064(COD)&l=en 
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KAPITEL 04 03  —  SYSSELSÄTTNING, SOCIALPOLITIK OCH INKLUDERING  (forts.) 

04 03 51 (forts.)  

Eventuella inkomster från kandidatländernas bidrag för deltagande i unionsprogrammen och i förekommande fall 
från de potentiella kandidaterna på västra Balkan, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda 
till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 e, f och g i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1672/2006/EG av den 24 oktober 2006 om inrättande av ett gemenskap- 
sprogram för sysselsättning och social solidaritet  –  Progress (EUT L 315, 15.11.2006, s. 1).  

04 03 52 Slutförande av Eures  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år under den tidigare artikeln 04 03 04. 

Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, 
måste läggas till de anslag som tas upp under denna budgetpost. Dessa belopp –  som härrör från Eftastaternas 
bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda 
utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 e, f och g i budgetförordningen, och medför avsättning av 
motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna 
del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EEG) nr 1612/68 av den 15 oktober 1968 om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen 
(EGT L 257, 19.10.1968, s. 2). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 av den 5 april 2011 om arbetskraftens fria rörlighet 
inom unionen (EUT L 141, 27.5.2011, s. 1). 

Kommissionens beslut 2003/8/EG av den 23 december 2002 om tillämpning av rådets förordning (EEG) nr 1612/68 
med avseende på förmedling av lediga platser och platsansökningar (EGT L 5, 10.1.2003, s. 16). 
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KAPITEL 04 03 —  SYSSELSÄTTNING, SOCIALPOLITIK OCH INKLUDERING (forts.)  

04 03 53 Slutförande av annan verksamhet  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år under de tidigare artiklarna 04 04 07, 04 04 12 
och 04 04 15. 

Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, 
måste läggas till de anslag som tas upp under denna budgetpost. Dessa belopp –  som härrör från Eftastaternas 
bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda 
utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 e, f och g i budgetförordningen, och medför avsättning av 
motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna 
del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.  

Rättslig grund  

Rådets beslut av den 9 juli 1957 om direktiv och arbetsordning för Ständiga kommittén för driftsäkerhet i 
stenkolsgruvor (EGT 28, 31.8.1957, s. 487/57). 

Rådets beslut 74/325/EEG av den 27 juni 1974 om inrättande av en rådgivande kommitté för arbetarskyddsfrågor 
(EGT L 185, 9.7.1974, s. 15). 

Rådets beslut 74/326/EEG av den 27 juni 1974 om en utvidgning av ansvarsområdet för Ständiga kommittén för 
driftsäkerhet och hälsoskydd i stenkolsgruvor till alla mineralutvinnande industrier (EGT L 185, 9.7.1974, s. 18). 

Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet 
och hälsa i arbetet (EGT L 183, 29.6.1989, s. 1) och tillhörande särdirektiv. 

Rådets direktiv 92/29/EEG av den 31 mars 1992 om minimikrav avseende säkerhet och hälsa för förbättrad 
medicinsk behandling ombord på fartyg (EGT L 113, 30.4.1992, s. 19). 

Rådets beslut 98/171/EG av den 23 februari 1998 om gemenskapsverksamhet för analys, forskning och samarbete 
på sysselsättnings- och arbetsmarknadsområdet (EGT L 63, 4.3.1998, s. 26). 

Rådets beslut 2000/750/EG av den 27 november 2000 om inrättande av gemenskapens handlingsprogram mot 
diskriminering (2001–2006) (EGT L 303, 2.12.2000, s. 23). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 50/2002/EG av den 7 december 2001 om inrättande av ett program för 
gemenskapsåtgärder som ska uppmuntra medlemsstaterna att samarbeta för att motverka social utslagning (EGT L 10, 
12.1.2002, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1145/2002/EG av den 10 juni 2002 om gemenskapens stödåtgärder inom 
sysselsättningsområdet (EGT L 170, 29.6.2002, s. 1). 
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04 03 53 (forts.)  

Rådets beslut av den 22 juli 2003 om inrättande av en rådgivande kommitté för arbetsmiljöfrågor (EUT C 218, 
13.9.2003, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1554/2005/EG av den 7 september 2005 om ändring av rådets beslut 2001/ 
51/EG om inrättande av gemenskapens handlingsprogram avseende gemenskapens strategi för jämställdhet mellan 
kvinnor och män och av beslut nr 848/2004/EG om inrättande av ett handlingsprogram för gemenskapen för att 
främja organisationer som på europeisk nivå verkar för jämställdhet mellan kvinnor och män (EUT L 255, 
30.9.2005, s. 9). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1098/2008/EG av den 22 oktober 2008 om Europeiska året för bekämpning 
av fattigdom och social utestängning (2010) (EUT L 298, 7.11.2008, s. 20). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 283/2010/EU av den 25 mars 2010 om inrättande av ett europeiskt 
instrument Progress för mikrokrediter för sysselsättning och social delaktighet (EUT L 87, 7.4.2010, s. 1).  

Referensrättsakter  

Konvention som ingicks 1959 mellan EKSG:s höga myndighet och Internationella arbetsbyråns (ILO) information- 
scentrum om säkerhet och hygien på arbetsplatsen. 

Uppgifter som följer av de särskilda befogenheter som kommissionen ges i artiklarna 151, 153 och 156 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt.  

04 03 77 Pilotprojekt och förberedande åtgärder  

04 03 77 02 Pilotprojekt –  Främjande av bostadsskydd  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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04 03 77 (forts.)  

04 03 77 07 Förberedande åtgärd  –  Ditt första Eures-jobb  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag ska täcka utestående åtaganden från tidigare år inom den förberedande åtgärden.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

04 03 77 08 Pilotprojekt – Social solidaritet för social integration  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag ska täcka utestående åtaganden från tidigare år inom pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

04 03 77 09 Förberedande åtgärd  –  Informationscentrum för utstationerade och migrerande arbetstagare  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  
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04 03 77 (forts.) 

04 03 77 09  (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag ska täcka utestående åtaganden från tidigare år inom den förberedande åtgärden.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

04 03 77 13 Förberedande åtgärd  –  Aktiveringsåtgärder för unga människor  –  genomförande av initiativet Unga på väg  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag ska täcka utestående åtaganden från tidigare år inom den förberedande åtgärden.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

04 03 77 14 Förberedande åtgärd  –  Social innovation genom sociala företag och ungt företagande  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  
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04 03 77 (forts.) 

04 03 77 14 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom den förberedande åtgärden.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

04 03 77 17 Pilotprojekt – Socialförsäkringskort  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

04 03 77 18 Förberedande åtgärd  ‒  Social solidaritet för social integration  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 300 000 0,— 449 966,25 
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KAPITEL 04 03  —  SYSSELSÄTTNING, SOCIALPOLITIK OCH INKLUDERING  (forts.) 

04 03 77 (forts.) 

04 03 77 18  (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

04 03 77 19 Förberedande åtgärd ‒  Stöd för aktiv integration av missgynnade migranter genom att utveckla och testa lokala 
centra för social och ekonomisk integration  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  23 824,78  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

04 03 77 21 Pilotprojekt –  Framtagande av en applikation och en tjänst för teckenspråk som fungerar i realtid  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  
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KAPITEL 04 03 —  SYSSELSÄTTNING, SOCIALPOLITIK OCH INKLUDERING (forts.)  

04 03 77 (forts.) 

04 03 77 21 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom detta pilotprojekt. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

04 03 77 23 Förberedande åtgärder  –  Reactivate – rörlighetsprogram inom unionen för arbetslösa över 35  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 1 000 000 p.m. 2 500 000 4 610 357,43 2 409 051,54  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

04 03 77 24 Pilotprojekt – Kvalitativa förstagångsanställningar genom entreprenörskap  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 450 000 0,— 95 160,—  
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KAPITEL 04 03  —  SYSSELSÄTTNING, SOCIALPOLITIK OCH INKLUDERING  (forts.) 

04 03 77 (forts.) 

04 03 77 24  (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

04 03 77 25 Förberedande åtgärd  –  Barngarantisystem/Upprättande av en europeisk barngaranti och ekonomiskt stöd för detta  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 5 000 000 15 000 000 8 950 000 900 000,—  25 989,30  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka de åtaganden som återstår att reglera från tidigare år inom ramen för den förberedande 
åtgärden.  

Rättslig grund 

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

04 03 77 26 Pilotprojekt –  En europeisk ram för lärlingars rörlighet: utveckla europeiskt medborgarskap och färdigheter genom 
att integrera ungdomar på arbetsmarknaden  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 400 000 0,—  1 046 044,04 
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KAPITEL 04 03 —  SYSSELSÄTTNING, SOCIALPOLITIK OCH INKLUDERING (forts.)  

04 03 77 (forts.) 

04 03 77 26 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

04 03 77 27 Pilotprojekt – Främjande av hushållsanställda, kooperativ och tjänstekuponger  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 350 000 625 629,55 250 251,82  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka de åtaganden som återstår att reglera från tidigare år inom ramen för pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 04 04  —  EUROPEISKA FONDEN FÖR JUSTERING FÖR GLOBALISERINGSEFFEKTER  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

04 04 EUROPEISKA 
FONDEN FÖR 
JUSTERING FÖR 
GLOBALISERINGSEF- 
FEKTER  

04 04 01 EGF ‒  stöd till arbet- 
stagare som blivit 
arbetslösa och egen- 
företagare vars 
verksamhet har upphört 
på grund av global- 
iseringen  9 p.m. 10 000 000 p.m. 10 000 000 27 688 613,— 27 688 613,— 276,89  

04 04 51 Slutförande av Euro- 
peiska fonden för 
justering för globaliser- 
ingseffekter 
(2007–2013)  9 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 

Kapitel 04 04  –  Totalt p.m. 10 000 000 p.m. 10 000 000 27 688 613,— 27 688 613,— 276,89  

04 04 01 EGF  ‒  stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa och egenföretagare vars verksamhet har upphört på grund av 
globaliseringen  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 10 000 000 p.m. 10 000 000 27 688 613,—  27 688 613,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka EGF så att unionen ska kunna visa solidaritet med och stödja arbetstagare som blivit 
arbetslösa och egenföretagare vars verksamhet har upphört till följd av genomgripande strukturförändringar inom 
världshandeln på grund av globaliseringen, som en följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen som 
behandlas i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 546/2009 av den 18 juni 2009 om ändring av 
förordning (EG) nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter 
(EUT L 167, 29.6.2009, s. 26), eller till följd av en ny global finansiell och ekonomisk kris, och att tillhandahålla 
ekonomiskt stöd som hjälper arbetstagarna att snabbt återintegreras i hållbar sysselsättning. 

De åtgärder som vidtas inom ramen för EGF bör komplettera de åtgärder som vidtas via ESF, och det får inte 
förekomma någon dubbel finansiering från dessa instrument. Insatser eller åtgärder med stöd från fonden bör syfta 
till att så många som möjligt av dem som deltar i dessa åtgärder får ett fast arbete så snart som möjligt innan 
slutrapporten ska läggas fram. 

Reglerna för att avsätta anslag till denna reserv och ta EGF i anspråk finns i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet 
av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i 
budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (EUT C 373, 20.12.2013, s. 1). 

Inkomster avsatta för särskilda ändamål i punkt 6 6 0 0 i inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag 
enligt denna artikel, i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen. 

Motsvarande belopp beräknas uppgå till 11 800 000 EUR. 
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KAPITEL 04 04 —  EUROPEISKA FONDEN FÖR JUSTERING FÖR GLOBALISERINGSEFFEKTER  (forts.)  

04 04 01 (forts.) 

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för 
justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006 (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 855), särskilt artikel 1.  

Referensrättsakter  

Interinstitutionellt avtal av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budget- 
disciplin, samarbete i budgetfrågor och om sund ekonomisk förvaltning (EUT C 373, 20.12.2013, s. 1).  

04 04 51 Slutförande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2007–2013)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka EGF, så att unionen ska kunna ge tidsbegränsat och riktat stöd till arbetstagare som 
blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln på grund av globaliseringen, 
om denna arbetslöshet har betydande negativa konsekvenser för den regionala eller lokala ekonomin. Det är 
tillämpligt på alla ansökningar som lämnats in till och med den 31 december 2013. För ansökningar som lämnas in 
mellan den 1 maj 2009 och den 31 december 2011 får det också användas för stöd till arbetstagare som blivit 
arbetslösa som ett direkt resultat av den globala ekonomiska krisen. 

Fondens insatser bör komplettera ESF:s verksamhet. Det får inte förekomma någon dubbel finansiering från dessa 
instrument. 

Reglerna för att avsätta anslag till denna reserv och ta EGF i anspråk finns i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet 
av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i 
budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (EUT C 373, 20.12.2013, s. 1).  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av 
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EUT L 406, 30.12.2006, s. 1).  

Referensrättsakter  

Interinstitutionellt avtal av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budget- 
disciplin, samarbete i budgetfrågor och om sund ekonomisk förvaltning (EUT C 373, 20.12.2013, s. 1). 
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KAPITEL 04 05  —  INSTRUMENTET FÖR STÖD INFÖR ANSLUTNINGEN  –  SYSSELSÄTTNING, SOCIALPOLITIK OCH 
PERSONALUTVECKLING 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

04 05 INSTRUMENTET FÖR 
STÖD INFÖR 
ANSLUTNINGEN  –  
SYSSELSÄTTNING, 
SOCIALPOLITIK OCH 
PERSONALUT- 
VECKLING  

04 05 01 Stöd till Albanien, 
Bosnien och Herc- 
egovina, Kosovo ( 1 ), 
Montenegro, Serbien 
och Nordmakedonien  

04 05 01 01 Stöd till politiska 
reformer och därtill 
hörande gradvis 
anpassning till unionens 
regelverk 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 

04 05 01 02 Stöd till ekonomisk, 
social och territoriell 
utveckling och därtill 
hörande gradvis 
anpassning till unionens 
regelverk 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 

Artikel 04 05 01 –  
Delsumma 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 

04 05 02 Stöd till Island 

04 05 02 01 Stöd till politiska 
reformer och därtill 
hörande gradvis 
anpassning till unionens 
regelverk 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 

04 05 02 02 Stöd till ekonomisk, 
social och territoriell 
utveckling och därtill 
hörande gradvis 
anpassning till unionens 
regelverk 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 

Artikel 04 05 02 –  
Delsumma 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 

04 05 03 Stöd till Turkiet 

04 05 03 01 Stöd till politiska 
reformer och därtill 
hörande gradvis 
anpassning till unionens 
regelverk 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 
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KAPITEL 04 05 — INSTRUMENTET FÖR STÖD INFÖR ANSLUTNINGEN  –  SYSSELSÄTTNING, SOCIALPOLITIK OCH 
PERSONALUTVECKLING  (forts.) 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar  

04 05 03 (forts.) 

04 05 03 02 Stöd till ekonomisk, 
social och territoriell 
utveckling och därtill 
hörande gradvis 
anpassning till unionens 
regelverk 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Artikel 04 05 03  –  
Delsumma 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

04 05 51 Slutförande av åtgärder 
(före 2014) – Instru- 
mentet för stöd inför 
anslutningen –  
Utveckling av human- 
kapital  4 p.m. 11 300 000 p.m. p.m. 0,— 953 775,34 8,44  

Kapitel 04 05  –  Totalt p.m. 11 300 000 p.m. p.m. 0,— 953 775,34 8,44  

( 1 ) Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella 
domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.  

04 05 01 Stöd till Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo ( 1 ), Montenegro, Serbien och Nordmakedonien  

04 05 01 01 Stöd till politiska reformer och därtill hörande gradvis anpassning till unionens regelverk  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Inom instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA II) ska anslaget inriktas på följande mål på västra Balkan:  

—  Stöd för politiska reformer. 

—  Förstärkning av förmågan hos de stödmottagare som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 231/2014 på 
alla nivåer att fullgöra de skyldigheter som följer av unionens medlemskap i fråga om politiska reformer genom 
stöd till en gradvis anpassning till och antagande, genomförande och verkställighet av unionens regelverk. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av eventuella inkomster från ytterligare bidrag som ställs till förfogande 
av medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer eller från andra organ än de som inrättats enligt EUF-fördraget eller 
Euratomfördraget, till särskilda biståndsprojekt eller program som finansieras av unionen och förvaltas av kommis- 
sionen. Dessa belopp härrör från bidragen enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, vilka utgör inkomster som 
avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i punkterna a ii och e i artikel 21.2 i budgetförordn- 
ingen. De belopp som tillförs posten för utgifter för administrativt stöd kommer, utan att det påverkar tillämpningen 
av artikel 235.5 i budgetförordningen, att fastställas utifrån bidragsavtalet för varje operativt program, och i 
genomsnitt ska dessa anslag inte överstiga 4 % av bidragen till det motsvarande programmet i varje kapitel. 

( 1 ) Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och 
med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring. 
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KAPITEL 04 05  —  INSTRUMENTET FÖR STÖD INFÖR ANSLUTNINGEN  –  SYSSELSÄTTNING, SOCIALPOLITIK OCH 
PERSONALUTVECKLING  (forts.) 

04 05 01  (forts.)  

04 05 01 01 (forts.) 

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 231/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett instrument 
för stöd inför anslutningen (IPA II) (EUT L 77, 15.3.2014, s. 11), särskilt artikel 2.1 a och c. 

04 05 01 02 Stöd till ekonomisk, social och territoriell utveckling och därtill hörande gradvis anpassning till unionens regelverk  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Inom ramen för instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA II) kommer detta anslag att inriktas på följande 
särskilda mål på västra Balkan: 

—  Främjande av ekonomisk, social och territoriell utveckling i syfte att uppnå en smart och hållbar tillväxt för alla.  

—  Förstärkning av förmågan hos stödmottagare som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 231/2014 att på 
alla nivåer fullgöra de skyldigheter som följer av medlemskap i unionen när det gäller ekonomisk, social och 
territoriell utveckling genom stöd till en gradvis anpassning till och antagande, genomförande och verkställighet 
av unionens regelverk, inbegripet förberedelser för förvaltning av EU:s strukturfonder, Sammanhållningsfonden 
och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av eventuella inkomster från ytterligare bidrag som ställs till förfogande 
av medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer eller från andra organ än de som inrättats enligt i EUF-fördraget 
eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsprojekt eller program som finansieras av unionen och förvaltas av 
kommissionen. Dessa belopp härrör från bidragen enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, vilka utgör inkomster 
som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i punkterna b ii och e i artikel 21.2 i budgetför- 
ordningen. De belopp som tillförs posten för utgifter för administrativt stöd kommer, utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 235.5 i budgetförordningen, att fastställas utifrån bidragsavtalet för varje operativt 
program, och i genomsnitt ska dessa anslag inte överstiga 4 % av bidragen till det motsvarande programmet i varje 
kapitel.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 231/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett instrument 
för stöd inför anslutningen (IPA II) (EUT L 77, 15.3.2014, s. 11), särskilt artikel 2.1 b och c. 
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KAPITEL 04 05 —  INSTRUMENTET FÖR STÖD INFÖR ANSLUTNINGEN  –  SYSSELSÄTTNING, SOCIALPOLITIK OCH 
PERSONALUTVECKLING  (forts.) 

04 05 02 Stöd till Island  

04 05 02 01 Stöd till politiska reformer och därtill hörande gradvis anpassning till unionens regelverk  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Inom ramen för instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA II) ska anslaget inriktas på följande mål på Island: 

—  Stöd för politiska reformer. 

—  Förstärkning av förmågan hos de stödmottagare som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 231/2014 på 
alla nivåer att fullgöra de skyldigheter som följer av unionens medlemskap i fråga om politiska reformer genom 
stöd till en gradvis anpassning till och antagande, genomförande och verkställighet av EU:s regelverk. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av eventuella inkomster från ytterligare bidrag som ställs till förfogande 
av medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer eller från andra organ än de som inrättats enligt EUF-fördraget eller 
Euratomfördraget, till särskilda biståndsprojekt eller program som finansieras av unionen och förvaltas av kommis- 
sionen. Dessa belopp härrör från bidragen enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, vilka utgör inkomster som 
avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i punkterna a ii och e i artikel 21.2 i budgetförordn- 
ingen. De belopp som tillförs posten för utgifter för administrativt stöd kommer, utan att det påverkar tillämpningen 
av artikel 235.5 i budgetförordningen, att fastställas utifrån bidragsavtalet för varje operativt program, och i 
genomsnitt ska dessa anslag inte överstiga 4 % av bidragen till det motsvarande programmet i varje kapitel.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 231/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett instrument 
för stöd inför anslutningen (IPA II) (EUT L 77, 15.3.2014, s. 11), särskilt artikel 2.1 a och c. 

04 05 02 02 Stöd till ekonomisk, social och territoriell utveckling och därtill hörande gradvis anpassning till unionens regelverk  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  
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KAPITEL 04 05  —  INSTRUMENTET FÖR STÖD INFÖR ANSLUTNINGEN  –  SYSSELSÄTTNING, SOCIALPOLITIK OCH 
PERSONALUTVECKLING  (forts.) 

04 05 02  (forts.)  

04 05 02 02 (forts.) 

Anmärkningar  

Inom ramen för instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA II) kommer detta anslag på Island att inriktas på 
följande särskilda mål:  

—  Främja ekonomisk, social och territoriell utveckling i syfte att uppnå en smart och hållbar tillväxt för alla 

—  Förstärkning av förmågan hos de stödmottagare som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 231/2014 på 
alla nivåer att fullgöra de skyldigheter som följer av medlemskap i unionen när det gäller ekonomisk, social och 
territoriell utveckling genom stöd till en gradvis anpassning till och antagande, genomförande och verkställighet 
av EU:s regelverk, inbegripet förberedelser för förvaltning av EU:s strukturfonder, Sammanhållningsfonden och 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av eventuella inkomster från ytterligare bidrag som ställs till förfogande 
av medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer eller från andra organ än de som inrättats enligt EUF-fördraget eller 
Euratomfördraget, till särskilda biståndsprojekt eller program som finansieras av unionen och förvaltas av kommis- 
sionen på deras vägnar. Dessa belopp härrör från bidragen enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, vilka utgör 
inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i punkterna a ii och e i artikel 21.2 i 
budgetförordningen. De belopp som tillförs posten för utgifter för administrativt stöd kommer, utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 235.5 i budgetförordningen, att fastställas utifrån bidragsavtalet för varje operativt program, 
och i genomsnitt ska dessa anslag inte överstiga 4 % av bidragen till det motsvarande programmet i varje kapitel.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 231/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett instrument 
för stöd inför anslutningen (IPA II) (EUT L 77, 15.3.2014, s. 11), särskilt i artikel 2.1 b och c. 

04 05 03 Stöd till Turkiet  

04 05 03 01 Stöd till politiska reformer och därtill hörande gradvis anpassning till unionens regelverk  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Inom ramen för instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA II) ska anslaget inriktas på följande mål i Turkiet: 
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KAPITEL 04 05 —  INSTRUMENTET FÖR STÖD INFÖR ANSLUTNINGEN  –  SYSSELSÄTTNING, SOCIALPOLITIK OCH 
PERSONALUTVECKLING  (forts.) 

04 05 03 (forts.)  

04 05 03 01  (forts.)  

—  Stöd för politiska reformer. 

—  Förstärkning av förmågan hos de stödmottagare som förtecknas i bilaga I till förordningen på alla nivåer att 
fullgöra de skyldigheter som följer av unionens medlemskap i fråga om politiska reformer genom stöd till en 
gradvis anpassning till och antagande, genomförande och verkställighet av EU:s regelverk. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av eventuella inkomster från ytterligare bidrag som ställs till förfogande 
av medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer eller från andra organ än de som inrättats enligt EUF-fördraget eller 
Euratomfördraget, till särskilda biståndsprojekt eller program som finansieras av unionen och förvaltas av kommis- 
sionen på deras vägnar. Dessa belopp härrör från bidragen enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, vilka utgör 
inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i punkterna a ii och e i artikel 21.2 i 
budgetförordningen. De belopp som tillförs posten för utgifter för administrativt stöd kommer, utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 235.5 i budgetförordningen, att fastställas utifrån bidragsavtalet för varje operativt program, 
och i genomsnitt ska dessa anslag inte överstiga 4 % av bidragen till det motsvarande programmet i varje kapitel.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 231/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett instrument 
för stöd inför anslutningen (IPA II) (EUT L 77, 15.3.2014, s. 11), särskilt artikel 2.1 a och c. 

04 05 03 02 Stöd till ekonomisk, social och territoriell utveckling och därtill hörande gradvis anpassning till unionens regelverk  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Inom ramen för instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA II) kommer detta anslag att inriktas på följande 
särskilda mål i Turkiet:  

—  Främja ekonomisk, social och territoriell utveckling i syfte att uppnå en smart och hållbar tillväxt för alla. 

—  Förstärkning av förmågan hos de stödmottagare som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 231/2014 på 
alla nivåer att fullgöra de skyldigheter som följer av medlemskap i unionen när det gäller ekonomisk, social och 
territoriell utveckling genom stöd till en gradvis anpassning till och antagande, genomförande och verkställighet 
av EU:s regelverk, inbegripet förberedelser för förvaltning av EU:s strukturfonder, Sammanhållningsfonden och 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 
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KAPITEL 04 05  —  INSTRUMENTET FÖR STÖD INFÖR ANSLUTNINGEN  –  SYSSELSÄTTNING, SOCIALPOLITIK OCH 
PERSONALUTVECKLING  (forts.) 

04 05 03  (forts.)  

04 05 03 02 (forts.)  

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av eventuella inkomster från ytterligare bidrag som ställs till förfogande 
av medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer eller från andra organ än de som inrättats enligt EUF-fördraget eller 
Euratomfördraget, till särskilda biståndsprojekt eller program som finansieras av unionen och förvaltas av kommis- 
sionen. Dessa belopp härrör från bidragen enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, vilka utgör inkomster som 
avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i punkterna a ii och e i artikel 21.2 i budgetförordn- 
ingen. De belopp som tillförs posten för utgifter för administrativt stöd kommer, utan att det påverkar tillämpningen 
av artikel 235.5 i budgetförordningen, att fastställas utifrån bidragsavtalet för varje operativt program, och i 
genomsnitt ska dessa anslag inte överstiga 4 % av bidragen till det motsvarande programmet i varje kapitel.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 231/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett instrument 
för stöd inför anslutningen (IPA II) (EUT L 77, 15.3.2014, s. 11), särskilt artikel 2.1 b och c. 

04 05 51 Slutförande av åtgärder (före 2014) –  Instrumentet för stöd inför anslutningen  –  Utveckling av humankapital  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 11 300 000 p.m. p.m. 0,—  953 775,34  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka reglering av åtaganden som gjorts före 2014. 

Enligt artikel 105a.1 i förordning (EG) nr 1083/2006, ändrad genom punkt 7 i bilaga III till fördraget om Republiken 
Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (EUT L 112, 24.4.2012), ska program och större projekt som vid 
tidpunkten för Kroatiens anslutning har godkänts enligt förordning (EG) nr 1085/2006 och vars genomförande inte 
har slutförts senast vid denna tidpunkt anses ha godkänts av kommissionen enligt förordning (EG) nr 1083/2006, 
med undantag av program som godkänts i enlighet med de delar som avses i artikel 3.1 a och e i förordning (EG) nr 
1085/2006.  

Rättslig grund 

Rådets förordning (EG) nr 1085/2006 av den 17 juli 2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför 
anslutningen (EUT L 210, 31.7.2006, s. 82). 
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KAPITEL 04 06 — FONDEN FÖR EUROPEISKT BISTÅND TILL DEM SOM HAR DET SÄMST STÄLLT (FEAD)  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

04 06 FONDEN FÖR EURO- 
PEISKT BISTÅND 
TILL DEM SOM HAR 
DET SÄMST STÄLLT 
(FEAD)  

04 06 01 Främja social samman- 
hållning och åtgärda de 
värsta formerna av 
fattigdom i unionen  1,2 577 707 746 410 000 000 566 380 144 400 000 000 555 274 653,— 352 149 762,67 85,89  

04 06 02 Operativt tekniskt stöd 1,2 1 000 000 900 000 1 100 000 900 000 1 053 044,— 1 144 191,90 127,13  

Kapitel 04 06 –  Totalt 578 707 746 410 900 000 567 480 144 400 900 000 556 327 697,— 353 293 954,57 85,98  

Anmärkningar  

I artikel 174 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt anges unionens mål om ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning, och enligt artikel 175 ska strukturfonderna användas för att nå detta mål samtidigt som 
särskilda åtgärder utanför strukturfonderna kan vidtas. 

I artikel 101 i budgetförordningen föreskrivs finansiella korrigeringar i händelse av utgifter som utbetalas olagligt. 

I artiklarna 56 och 57 i förordning (EU) nr 223/2014 om kriterier för kommissionens finansiella korrigeringar 
föreskrivs särskilda regler om finansiella korrigeringar som gäller för Fead. 

Alla inkomster från finansiella korrigeringar på den rättsgrunden tas upp under punkt 6 5 0 0 i inkomstberäkningen 
och utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med artikel 21.3 b i budgetförordningen. 

I artikel 12.4 b i budgetförordningen anges villkoren för utbetalning av förfinansiering, helt eller delvis, för en viss 
verksamhet. 

I artikel 44 i förordning (EU) nr 223/2014 finns särskilda regler för återbetalning av förfinansiering som gäller för 
fonden. 

Återbetalda belopp av förfinansiering utgör interna inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet 
med artikel 21.5 i budgetförordningen och ska tas upp under punkt 6 1 5 0 eller 6 1 5 7. 

I artikel 19 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 anges villkor för översyn av den fleråriga budgetramen, så att 
anslag som inte tagits i anspråk 2014 kan överföras till påföljande år i större omfattning än vad motsvarande 
utgiftstak medger, om nya regler eller program antas efter den 1 januari 2014. 
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KAPITEL 04 06  —  FONDEN FÖR EUROPEISKT BISTÅND TILL DEM SOM HAR DET SÄMST STÄLLT (FEAD)  (forts.) 

Rättslig grund  

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 174 och 175. 

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 
2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhålln- 
ingsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om 
fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) 
nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 av den 11 mars 2014 om fonden för europeiskt bistånd 
till dem som har det sämst ställt (EUT L 72, 12.3.2014, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1), 
särskilt artiklarna 12.4, 21.3 och 5 och artikel 101.  

Referensrättsakter  

Slutsatser från Europeiska rådets möte den 7 och 8 februari 2013.  

04 06 01 Främja social sammanhållning och åtgärda de värsta formerna av fattigdom i unionen 

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

577 707 746 410 000 000 566 380 144 400 000 000 555 274 653,—  352 149 762,67  

Anmärkningar  

Fead ersätter Europeiska unionens ordning för utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen, som upphörde i 
slutet av 2013. 

För att säkerställa kontinuiteten mellan de två programmen ska utgifterna berättiga till stöd från operativa program 
enligt Fead, om de löps upp av en stödmottagare och betalas mellan den 1 december 2013 och den 31 december 
2023. 
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KAPITEL 04 06 —  FONDEN FÖR EUROPEISKT BISTÅND TILL DEM SOM HAR DET SÄMST STÄLLT (FEAD) (forts.)  

04 06 01 (forts.)  

Fead ska främja den sociala sammanhållningen, stärka den sociala integrationen och därmed i slutändan bidra till 
målet att utrota fattigdomen i unionen genom att bidra till uppnåendet av Europa 2020-strategins mål att antalet 
personer som riskerar fattigdom och social utestängning ska minska med minst 20 miljoner, samtidigt som den ska 
komplettera strukturfonderna. Eftersom andelen kvinnor som riskerar fattigdom eller social utestängning är högre än 
andelen män kommer Fead att följa ett jämställdhetsinriktat tillvägagångssätt genom att anpassa åtgärderna till de 
grupper som riskerar att drabbas av fattigdom och social utestängning, däribland kvinnor och äldre personer, 
migranter och minoriteter (inbegripet marginaliserade folkgrupper som romer). Fonden ska bidra till att uppnå det 
specifika målet att åtgärda och utrota de värsta formerna av fattigdom genom att tillhandahålla icke-finansiellt 
bistånd till dem som har det sämst ställt, genom livsmedelsbistånd och/eller grundläggande materiellt bistånd och 
åtgärder för social delaktighet i syfte att se till att de personer som har det sämst ställt integreras i samhället. 

Detta mål och resultaten av Feads genomförande ska bedömas kvalitativt och kvantitativt. 

Fead ska användas för att komplettera, inte för att ersätta eller minska hållbara nationella strategier för fattigdom- 
sutrotning och social integration, vilket fortfarande är medlemsstaternas ansvar. 

Feads resurser som är tillgängliga för budgetåtaganden under perioden 2014–2020 ska uppgå till 
3 395 684 880 EUR i 2011 års priser. 

Fattigdomen är ett flerdimensionellt problem och att bekämpa den bör bli ett primärt mål. Större vikt bör läggas på 
fattigdom inom alla strategier, eftersom det är ett komplext problem med många orsaker. Det är av yttersta vikt att 
komma ihåg att fattigdomen inte bara påverkar vår samtid, utan även har stor betydelse för framtiden. Personer som 
lever i fattigdom, i synnerhet barn, löper större risk att inte lyckas senare i livet och att utestängas från samhället.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhålln- 
ingsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om 
fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) 
nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 av den 11 mars 2014 om fonden för europeiskt bistånd 
till dem som har det sämst ställt (EUT L 72, 12.3.2014, s. 1). 
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KAPITEL 04 06  —  FONDEN FÖR EUROPEISKT BISTÅND TILL DEM SOM HAR DET SÄMST STÄLLT (FEAD)  (forts.)  

04 06 02 Operativt tekniskt stöd  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

1 000 000 900 000 1 100 000 900 000 1 053 044,— 1 144 191,90  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tekniskt stöd enligt artikel 27 i förordning (EU) nr 223/2014. 

Tekniskt stöd omfattar de åtgärder för förberedelse, övervakning, revision, information, kontroll och utvärdering 
som krävs för att genomföra förordning (EU) nr 223/2014 samt för verksamhet enligt artikel 10 i den förordningen. 

Detta anslag är i synnerhet avsett att täcka följande: 

—  Kostnaderna för verksamhet med partnerorganisationer och aktörer i medlemsstaterna (t.ex. utbildning, möten, 
konferenser, expertnätverk och arbetsgrupper).  

—  Utgifter för information och publicering.  

—  Utgifter för informationsteknik och telekommunikation.  

—  Kontrakt om tillhandahållande av tjänster eller undersökningar.  

—  Bidrag. 

—  Verksamheter som avser revision, kontroll och utvärdering. 

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhålln- 
ingsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om 
fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) 
nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 av den 11 mars 2014 om fonden för europeiskt bistånd 
till dem som har det sämst ställt (EUT L 72, 12.3.2014, s. 1). 

III/308 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 04 —  SYSSELSÄTTNING, SOCIALPOLITIK OCH INKLUDERING

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=12&jj=20&type=L&nnn=347&pppp=0320&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2014&mm=03&jj=12&type=L&nnn=072&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

AVDELNING 05  

JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING 
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AVDELNING 05 

JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING 

Allmän sammanfattning av anslag (2020 och 2019) och genomförande (2018)  

Av- 
delning 
Kapitel 

Rubrik 
Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

05 01 ADMINISTRATIVA 
UTGIFTER FÖR POLITI- 
KOMRÅDET JORDBRUK 
OCH LANDSBYGDENS 
UTVECKLING 138 391 474 138 391 474 135 641 026 135 641 026 130 790 543,93 130 790 543,93 

05 02 FÖRBÄTTRA JORDBRUKS- 
SEKTORNS KONKURREN- 
SKRAFT GENOM INTER- 
VENTIONER PÅ JORD- 
BRUKSMARKNADERNA 2 494 100 000 2 468 093 192 2 498 700 000 2 442 535 635 2 709 448 854,30 2 651 544 854,30 

05 03 DIREKTSTÖD AVSETT ATT 
BIDRA TILL JORDBRUKENS 
INKOMSTER, BEGRÄNSA 
SVÄNGNINGARNA I DESSA 
OCH UPPFYLLA MILJÖ- 
OCH KLIMATMÅLEN 40 953 000 000 40 953 000 000 40 544 700 000 40 544 700 000 41 496 516 339,03 41 496 516 339,03 

05 04 LANDSBYGDENS 
UTVECKLING 14 693 560 347 13 115 023 550 14 673 575 537 13 117 265 400 14 415 006 782,51 12 459 511 929,77 

05 05 INSTRUMENT FÖR STÖD 
INFÖR ANSLUTNINGEN  –  
JORDBRUK OCH LANDS- 
BYGDSUTVECKLING 112 178 364 118 000 000 118 000 000 60 000 000 190 000 000,—  98 301 146,61 

05 06 INTERNATIONELLA 
ASPEKTER AV POLITI- 
KOMRÅDET JORDBRUK 
OCH LANDSBYGDENS 
UTVECKLING 6 440 000 6 440 000 6 440 000 6 440 000 4 600 059,15 4 600 059,15 

05 07 REVISION AV JORDBRUK- 
SUTGIFTER FINANSIERADE 
AV EUROPEISKA GARANTI- 
FONDEN FÖR JORDBRUKET 
(EGFJ) 31 562 760 31 325 821 61 430 000 61 430 000 115 447 930,16 116 027 855,08 

05 08 STRATEGISKA FRÅGOR 
OCH SAMORDNING AV 
POLITIKOMRÅDET 
JORDBRUK OCH LANDS- 
BYGDENS UTVECKLING 41 428 927 42 148 545 81 657 000 61 547 005 36 987 476,54 45 520 611,42 

05 09 HORISONT 2020  –  
FORSKNING OCH INNO- 
VATION KOPPLAT TILL 
JORDBRUK 322 162 041 246 618 066 287 147 225 211 249 489 245 716 238,92 165 314 834,17  

Avdelning 05 – Totalt 58 792 823 913 57 119 040 648 58 407 290 788 56 640 808 555 59 344 514 224,54 57 168 128 173,46  
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AVDELNING 05 

JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING 

KAPITEL 05 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING  

Artiklarna 1, 2, 3 och 5 redovisas i närmare detalj i kapitel XX 01 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 2018–2020 

05 01 ADMINISTRATIVA UTGIFTER 
FÖR POLITIKOMRÅDET 
JORDBRUK OCH LANDS- 
BYGDENS UTVECKLING  

05 01 01 Utgifter för tjänstemän och till- 
fälligt anställda för politi- 
kområdet Jordbruk och lands- 
bygdens utveckling  5,2 102 417 765 99 986 104 96 742 305,07 94,46  

05 01 02 Extern personal och övriga 
administrativa utgifter till stöd 
för politikområdet Jordbruk och 
landsbygdens utveckling  

05 01 02 01 Extern personal 5,2 3 173 321 3 111 100 3 511 073,—  110,64 

05 01 02 11 Andra administrativa utgifter 5,2 6 118 392 6 230 752 5 707 552,95 93,29  

Artikel 05 01 02 – Delsumma 9 291 713 9 341 852 9 218 625,95 99,21  

05 01 03 Utgifter avseende utrustning och 
tjänster för informations- och 
kommunikationsteknik inom 
politikområdet Jordbruk och 
landsbygdens utveckling  5,2 6 718 366 6 703 152 7 745 468,11 115,29  

05 01 04 Stödutgifter för insatser och 
program inom politikområdet 
Jordbruk och landsbygdens 
utveckling  

05 01 04 01 Stödutgifter för Europeiska 
garantifonden för jordbruket 
(EGFJ)  –  Icke-operativt tekniskt 
stöd 2 8 000 000 8 000 000 6 796 076,01 84,95 

05 01 04 03 Stödutgifter för föranslutningsstöd 
inom politikområdet Jordbruk och 
landsbygdens utveckling (för- 
anslutningsinstrument) 4 609 643 517 891 458 954,24 75,28 
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KAPITEL 05 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING  
(forts.) 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 2018–2020  

05 01 04 (forts.) 

05 01 04 04 Stödutgifter för Europeiska jord- 
bruksfonden för landsbygdsut- 
veckling (Ejflu)  –  Icke-operativt 
tekniskt stöd 2 5 100 000 5 034 000 4 509 339,01 88,42  

Artikel 05 01 04 – Delsumma 13 709 643 13 551 891 11 764 369,26 85,81  

05 01 05 Stödutgifter för program för 
forskning och innovation inom 
politikområdet Jordbruk och 
landsbygdens utveckling  

05 01 05 01 Utgifter avseende tjänstemän och 
tillfälligt anställda som genomför 
program för forskning och inno- 
vation –  Horisont 2020 1,1 1 677 651 1 644 756 1 516 163,— 90,37 

05 01 05 02 Extern personal som genomför 
program för forskning och inno- 
vation –  Horisont 2020 1,1 462 336 453 271 442 520,— 95,71 

05 01 05 03 Andra administrativa utgifter för 
program för forskning och inno- 
vation –  Horisont 2020 1,1 400 000 400 000 281 092,54 70,27  

Artikel 05 01 05 – Delsumma 2 539 987 2 498 027 2 239 775,54 88,18  

05 01 06 Genomförandeorgan  

05 01 06 01 Genomförandeorganet för 
konsument-, hälso- och livsme- 
delsfrågor  –  Bidrag från 
programmet för främjande av 
jordbruk 2 3 714 000 3 560 000 3 080 000,— 82,93  

Artikel 05 01 06 – Delsumma 3 714 000 3 560 000 3 080 000,— 82,93  

Kapitel 05 01  –  Totalt 138 391 474 135 641 026 130 790 543,93 94,51  

Anmärkningar  

Följande rättsliga grund gäller alla artiklar och punkter i detta kapitel om inte annat anges.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning 
och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/ 
78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 549). 
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KAPITEL 05 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING 
(forts.)  

05 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda för politikområdet Jordbruk och landsbygdens utveckling 

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

102 417 765 99 986 104 96 742 305,07  

05 01 02 Extern personal och övriga administrativa utgifter till stöd för politikområdet Jordbruk och landsbygdens 
utveckling  

05 01 02 01 Extern personal  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

3 173 321 3 111 100 3 511 073,—  

05 01 02 11 Andra administrativa utgifter  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

6 118 392 6 230 752 5 707 552,95  

05 01 03 Utgifter avseende utrustning och tjänster för informations- och kommunikationsteknik inom politikområdet 
Jordbruk och landsbygdens utveckling  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

6 718 366 6 703 152 7 745 468,11 

05 01 04 Stödutgifter för insatser och program inom politikområdet Jordbruk och landsbygdens utveckling  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden 
för jordbruket (EUGFJ) och om ändring och upphävande av vissa förordningar (EGT L 160, 26.6.1999, s. 80). 
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(forts.)  

05 01 04 (forts.) 

Rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna (EGT 
L 161, 26.6.1999, s. 1). 

Rådets förordning (EG) nr 1268/1999 av den 21 juni 1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för 
jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden 
(EGT L 161, 26.6.1999, s. 87). 

Rådets förordning (EG) nr 870/2004 av den 24 april 2004 om inrättande av ett program för bevarande, 
karakterisering, insamling och nyttjande av genetiska resurser inom jordbruket och om upphävande av förordning 
(EG) nr 1467/94 (EUT L 162, 30.4.2004, s. 18). 

Rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd från Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (Ejflu) till utveckling av landsbygden (EUT L 277, 21.10.2005, s. 1). 

Rådets förordning (EG) nr 1085/2006 av den 17 juli 2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför 
anslutningen (EUT L 210, 31.7.2006, s. 82). 

Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av 
jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad 
marknadsordning”) (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhålln- 
ingsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om 
fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) 
nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för lands- 
bygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets 
förordning (EG) nr 1698/2005 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 487). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för 
jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets 
förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 608). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en 
samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, 
(EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671). 
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KAPITEL 05 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING 
(forts.)  

05 01 04 (forts.) 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1310/2013 av den 17 december 2013 om vissa övergångs- 
bestämmelser för stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu), 
om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 vad gäller resurser och resursför- 
delning avseende år 2014 och om ändring av rådets förordning (EG) nr 73/2009 och Europaparlamentets och rådets 
förordningar (EU) nr 1307/2013, (EU) nr 1306/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller deras tillämpning under år 
2014 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 865). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 231/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett instrument 
för stöd inför anslutningen (IPA II) (EUT L 77, 15.3.2014, s. 11). 

05 01 04 01 Stödutgifter för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) –  Icke-operativt tekniskt stöd  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

8 000 000 8 000 000 6 796 076,01  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka förberedande verksamhet, övervakning, verksamhet på området administrativt och 
tekniskt stöd, utvärdering, revision och kontroll som behövs för att genomföra den gemensamma jordbrukspolitiken, 
särskilt de åtgärder som föreskrivs i artikel 6 a, d, e och f i förordning (EU) nr 1306/2013. 

Här ingår även utgifter för studier, expertmöten, information och publikationer direkt knutna till genomförandet av 
målet för programmet för genetiska resurser enligt förordning (EG) nr 870/2004. Vidare omfattas utgifter för 
finansieringen av förlikningsorganet inom ramen för räkenskapsavslutet för den gemensamma jordbrukspolitiken 
(avgifter, utrustning, resor och möten). 

Alla inkomster som införs i artikel 6 7 0 i den allmänna inkomstberäkningen får ge upphov till ytterligare anslag i 
enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen. 

05 01 04 03 Stödutgifter för föranslutningsstöd inom politikområdet Jordbruk och landsbygdens utveckling (föranslutningsin- 
strument)  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

609 643 517 891 458 954,24 
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KAPITEL 05 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING  
(forts.)  

05 01 04 (forts.) 

05 01 04 03  (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka 

—  utgifter för tekniskt och administrativt stöd som inte innebär myndighetsutövning och som kommissionen 
utkontrakterat inom ramen för tillfälliga avtal om tjänster som gynnar både kommissionen och stödmottagarna,  

—  utgifter för extern personal vid unionens delegationer (kontraktsanställda, lokalanställda eller utsända nationella 
experter) för decentraliserad programförvaltning vid unionens delegationer i tredjeländer eller för internalisering 
av uppgifter som tidigare utförts av avvecklade tekniska stödkontor, samt för ytterligare kostnader för logistik 
och infrastruktur, såsom fortbildning, möten, tjänsteresor, samt hyra som beror direkt på närvaro på delega- 
tionerna av extern personal som avlönas med medel som införts i denna budgetpost.  

—  utgifter för studier, expertmöten, informationssystem, upplysningsverksamhet, fortbildning, utarbetande och 
utbyte av erfarenheter och bästa praxis samt publikationer och eventuellt annat administrativt eller tekniskt stöd 
direkt kopplat till genomförandet av programmets mål,  

—  utgifter för forskningsverksamhet i relevanta frågor och för spridning av resultatet,  

—  utgifter som har samband med informations- och kommunikationsinsatser, inbegripet utarbetande av kommuni- 
kationsstrategier samt förmedling av information från unionen om dess politiska prioriteringar. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer, eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsprojekt eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen. . Dessa belopp härrör från bidragen enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, vilka 
utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 21.2 a ii och e i 
budgetförordningen. De belopp som ska tas upp under budgetrubriken för administrativa stödutgifter följer, utan 
att det påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i budgetförordningen, av villkoren i bidragsavtalet för varje operativt 
program. I genomsnitt ska dessa anslag inte överstiga 4 % av bidragen till det motsvarande programmet i varje 
kapitel. 

Detta anslag täcker de administrativa utgifterna enligt kapitel 05 05. 

05 01 04 04 Stödutgifter för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu)  –  Icke-operativt tekniskt stöd  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

5 100 000 5 034 000 4 509 339,01 
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KAPITEL 05 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING 
(forts.)  

05 01 04 (forts.) 

05 01 04 04  (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka de Ejflu-finansierade åtgärder för tekniskt stöd som anges i artikel 51 förordning (EU) 
nr 1305/2013, i artikel 6 i förordning (EU) nr 1306/2013 och i artikel 58 i förordning (EU) nr 1303/2013. Det 
tekniska stödet omfattar förberedande verksamhet, övervakning, administrativt stöd, utvärdering och kontroll som 
behövs för att genomföra den gemensamma jordbrukspolitiken. Det kan särskilt användas för att finansiera 

—  informationsspridning, inklusive samarbete och utbyte på unionsnivå samt inrättande av nätverk mellan de 
berörda aktörerna, 

—  tillhandahållande av information, inklusive studier och utvärderingar,  

—  utgifter för it och telekommunikation,  

—  utgifter för skydd av unionens intressen (laglighet och korrekthet, bedrägerier, påföljder och återkrav), 

—  utgifter för extern personal vid huvudkontoret (kontraktsanställda, nationella experter eller inhyrd personal) upp 
till 1 850 000 EUR, samt tjänsteresor för extern personal. 

Alla inkomster som införs i artikel 6 7 1 i den allmänna inkomstberäkningen får ge upphov till ytterligare anslag i 
enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen.  

05 01 05 Stödutgifter för program för forskning och innovation inom politikområdet Jordbruk och landsbygdens 
utveckling  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av 
Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 
1982/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 104). 

Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande 
av Horisont 2020  –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av besluten 
2006/971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965), 
särskilt artikel 3.3 b. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1). 
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KAPITEL 05 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING  
(forts.)  

05 01 05 (forts.) 

05 01 05 01 Utgifter avseende tjänstemän och tillfälligt anställda som genomför program för forskning och innovation –  Horisont 
2020  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

1 677 651 1 644 756 1 516 163,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som bidrar till genomförandet av 
forsknings- och innovationsprogram inom Horisont 2020. Det omfattar personer som innehar tjänster som är 
upptagna i de godkända tjänsteförteckningarna och som arbetar med indirekt förvaltade åtgärder som ligger utanför 
kärnenergiområdet, inklusive tjänstemän och tillfälligt anställda vid unionens delegationer. 

Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, 
måste läggas till de anslag som tas upp under denna budgetpost. Dessa belopp – som härrör från Eftaländernas 
bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som avsätts för särskilda ändamål 
enligt bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag 
och användning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” som fogas till denna del i 
utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten. 

05 01 05 02 Extern personal som genomför program för forskning och innovation  – Horisont 2020  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

462 336 453 271 442 520,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern personal som genomför program för forskning och innovation 
inom Horisont 2020 i form av indirekta åtgärder i de icke-nukleära programmen, inbegripet extern personal som 
tjänstgör vid unionens delegationer. 

Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, 
måste läggas till de anslag som tas upp under denna budgetpost. Dessa belopp –  som härrör från Eftaländernas 
bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som avsätts för särskilda ändamål 
enligt bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag 
och användning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” som fogas till denna del i 
utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten. 
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KAPITEL 05 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING 
(forts.)  

05 01 05 (forts.) 

05 01 05 03 Andra administrativa utgifter för program för forskning och innovation –  Horisont 2020  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

400 000 400 000 281 092,54  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka övriga administrativa utgifter i samband med hela förvaltningen av program för 
forskning och innovation inom Horisont 2020 i form av indirekta åtgärder i de icke-nukleära programmen, 
inbegripet andra administrativa utgifter för personal som tjänstgör vid unionens delegationer. 

Detta anslag är även avsett att täcka utgifter för studier, möten med experter, information och publikationer som 
direkt kan knytas till förverkligandet av målet för det program eller de åtgärder som omfattas av denna punkt och 
alla andra utgifter för tekniskt eller administrativt bistånd som inte inbegriper uppgifter för offentlig myndighet och 
som kommer att läggas ut på entreprenad av kommissionen i form av tillfälliga servicekontrakt. 

Det är även avsett att täcka utgifter för tekniskt och administrativt stöd till fastställande, förberedelse, förvaltning, 
övervakning, revision och kontroll av programmet eller projekt, som konferenser, workshoppar, seminarier, 
utveckling och underhåll av it-system, tjänsteresor, fortbildning och representationsutgifter. 

Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, 
måste läggas till de anslag som tas upp under denna budgetpost. Dessa belopp –  som härrör från Eftaländernas 
bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som avsätts för särskilda ändamål 
enligt bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag 
och användning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” som fogas till denna del i 
utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten.  

05 01 06 Genomförandeorgan  

05 01 06 01 Genomförandeorganet för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor  –  Bidrag från programmet för främjande av 
jordbruk  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

3 714 000 3 560 000 3 080 000,—  
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KAPITEL 05 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING  
(forts.)  

05 01 06 (forts.) 

05 01 06 01  (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka bidragen till de utgifter för organets personal och förvaltning som följer av organets 
roll i förvaltningen av åtgärder som fr.o.m. den 1 december 2015 ingår i programmet för främjande. 

Genomförandeorganets tjänsteförteckning återfinns i bilagan  ”Personal” till detta avsnitt.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar 
för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram (EGT L 11, 16.1.2003, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1144/2014 av den 22 oktober 2014 om informationskampanjer 
och säljfrämjande åtgärder som avser jordbruksprodukter som genomförs på den inre marknaden och i tredjeland 
och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 3/2008 (EUT L 317, 4.11.2014, s. 56).  

Referensrättsakter  

Kommissionens genomförandebeslut 2013/770/EU av den 17 december 2013 om inrättande av genomför- 
andeorganet för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor och om upphävande av beslut 2004/858/EG (EUT L 341 
18.12.2013, s. 69). 

Kommissionens genomförandebeslut 2014/927/EU av den 17 december 2014 om ändring av genomförandeför- 
ordning 2013/770/EU för att omvandla ”genomförandeorganet för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor”  till 
”genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor” (EUT L 363, 18.12.2014, s. 183). 

Kommissionens beslut C(2014) 9594 av den 19 december 2014 om ändring av beslut C(2013) 9505 vad gäller 
delegering av befogenheter till genomförandeorganet för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor för att utföra de 
uppgifter som är kopplade till genomförandet av informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruk- 
sprodukter på den inre marknaden och i tredjeland och utbildning om säkra livsmedel som omfattas av beslut 
C(2014) 1269, i synnerhet användning av anslagen i unionens allmänna budget. 
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KAPITEL 05 02 — FÖRBÄTTRA JORDBRUKSSEKTORNS KONKURRENSKRAFT GENOM INTERVENTIONER PÅ 
JORDBRUKSMARKNADERNA  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

05 02 FÖRBÄTTRA JORD- 
BRUKSSEKTORNS 
KONKURRENSKRAFT 
GENOM INTERVEN- 
TIONER PÅ JORD- 
BRUKSMARKNADERNA  

05 02 01 Spannmål  

05 02 01 01 Exportbidrag för spannmål 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

05 02 01 02 Interventionslagring av 
spannmål 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

05 02 01 99 Övriga åtgärder för 
spannmål 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 14 897 956,54 14 897 956,54 

Artikel 05 02 01  –  
Delsumma 

p.m. p.m. p.m. p.m. 14 897 956,54 14 897 956,54 

05 02 02 Ris  

05 02 02 01 Exportbidrag för ris 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

05 02 02 02 Interventionslagring av ris 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

05 02 02 99 Övriga åtgärder för ris 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Artikel 05 02 02  –  
Delsumma 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

05 02 03 Bidrag för produkter som 
inte omfattas av bilaga I till 
EUF-fördraget  2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

05 02 04 Livsmedelsprogram  

05 02 04 99 Övriga åtgärder för livsme- 
delsprogram 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Artikel 05 02 04  –  
Delsumma 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

05 02 05 Socker 

05 02 05 01 Exportbidrag för socker och 
isoglukos 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

05 02 05 03 Produktionsbidrag för 
socker som används inom 
kemisk industri 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  
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KAPITEL 05 02 —  FÖRBÄTTRA JORDBRUKSSEKTORNS KONKURRENSKRAFT GENOM INTERVENTIONER PÅ 
JORDBRUKSMARKNADERNA  (forts.) 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

05 02 05 (forts.) 

05 02 05 08 Privat lagring av socker 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

05 02 05 99 Övriga åtgärder för socker 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Artikel 05 02 05  –  
Delsumma 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

05 02 06 Olivolja  

05 02 06 03 Privat lagring av olivolja 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

05 02 06 05 Kvalitetshöjande åtgärder 2 46 000 000 46 000 000 44 000 000 44 000 000 47 920 784,30 47 920 784,30 104,18 

05 02 06 99 Andra åtgärder för olivolja 2 100 000 100 000 600 000 600 000 0,—  0,—  0 

Artikel 05 02 06 –  
Delsumma 

46 100 000 46 100 000 44 600 000 44 600 000 47 920 784,30 47 920 784,30 103,95  

05 02 07 Spånadsväxter 

05 02 07 02 Privat lagring av linfibrer 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

05 02 07 03 Bomull  –  Nationella 
omstruktureringsprogram 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

05 02 07 99 Andra åtgärder för textil- 
växter 2 p.m. p.m. 100 000 100 000 0,—  0,—  

Artikel 05 02 07  –  
Delsumma 

p.m. p.m. 100 000 100 000 0,—  0,—  

05 02 08 Frukt och grönsaker  

05 02 08 03 Producentorganisationernas 
driftsfonder 2 699 000 000 699 000 000 709 000 000 709 000 000 830 900 571,13 830 900 571,13 118,87 

05 02 08 11 Stöd till förhandserk- 
ännande av producent- 
grupper 2 1 000 000 1 000 000 5 000 000 5 000 000 4 844 990,13 4 844 990,13 484,50 

05 02 08 12 Program för frukt i skolan 2 p.m. p.m. 100 000 100 000 9 859 259,78 9 859 259,78 
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KAPITEL 05 02  —  FÖRBÄTTRA JORDBRUKSSEKTORNS KONKURRENSKRAFT GENOM INTERVENTIONER PÅ 
JORDBRUKSMARKNADERNA  (forts.) 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar  

05 02 08 (forts.) 

05 02 08 99 Andra åtgärder för frukt och 
grönsaker 2 500 000 500 000 1 000 000 1 000 000 19 541 827,42 19 541 827,42 3 908,37 

Artikel 05 02 08  – 
Delsumma 

700 500 000 700 500 000 715 100 000 715 100 000 865 146 648,46 865 146 648,46 123,50 

05 02 09 Produkter inom vinsektorn  

05 02 09 08 Nationella stödprogram för 
vinsektorn 2 1 026 000 000 1 026 000 000 1 035 000 000 1 035 000 000 968 003 038,36 968 003 038,36 94,35 

05 02 09 99 Andra åtgärder för 
vinodling 2 100 000 100 000 100 000 100 000 91 099,65 91 099,65 91,10  

Artikel 05 02 09 –  
Delsumma 

1 026 100 000 1 026 100 000 1 035 100 000 1 035 100 000 968 094 138,01 968 094 138,01 94,35  

05 02 10 Säljfrämjande åtgärder  

05 02 10 01 Säljfrämjande åtgärder –  
Medlemsstaternas 
betalningar 2 86 000 000 86 000 000 83 000 000 83 000 000 72 614 706,47 72 614 706,47 84,44 

05 02 10 02 Säljfrämjande åtgärder –  
Unionens direktbetalningar 2 100 900 000 74 893 192 101 100 000 44 935 635 88 600 000,—  24 696 000,—  32,97 

05 02 10 99 Övriga åtgärder för 
säljfrämjande åtgärder 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Artikel 05 02 10  –  
Delsumma 

186 900 000 160 893 192 184 100 000 127 935 635 161 214 706,47 97 310 706,47 60,48  

05 02 11 Andra vegetabiliska 
produkter eller åtgärder  

05 02 11 03 Humle – Stöd till 
producentorganisationer 2 2 300 000 2 300 000 2 300 000 2 300 000 2 277 000,—  2 277 000,—  99,00 

05 02 11 04 Särskilda program för vissa 
regioner beroende på dessa 
regioners avsides läge och 
ökaraktär (Posei) (med 
undantag för direktstöd) 2 232 000 000 232 000 000 231 000 000 231 000 000 228 750 836,11 228 750 836,11 98,60 

05 02 11 99 Andra åtgärder för övriga 
vegetabiliska produkter eller 
åtgärder 2 100 000 100 000 100 000 100 000 170 165,92 170 165,92 170,17 

Artikel 05 02 11 –  
Delsumma 

234 400 000 234 400 000 233 400 000 233 400 000 231 198 002,03 231 198 002,03 98,63 
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KAPITEL 05 02 —  FÖRBÄTTRA JORDBRUKSSEKTORNS KONKURRENSKRAFT GENOM INTERVENTIONER PÅ 
JORDBRUKSMARKNADERNA  (forts.) 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar  

05 02 12 Mjölk och mjölkprodukter  

05 02 12 01 Bidrag för mjölk och 
mjölkprodukter 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

05 02 12 02 Lagringsåtgärder för 
skummjölkspulver 2 p.m. p.m. 6 000 000 6 000 000 182 323 929,52 182 323 929,52 

05 02 12 04 Lagringsåtgärder för smör 
och grädde 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

05 02 12 06 Privat lagring av vissa ostar 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

05 02 12 08 Skolmjölk 2 p.m. p.m. 200 000 200 000 19 055 850,63 19 055 850,63 

05 02 12 09 Utdelning av mejeripro- 
dukter som akuta insatser 
vid humanitära kriser 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 6 000 000,—  

05 02 12 99 Andra åtgärder för mjölk 
och mjölkprodukter 2 100 000 100 000 100 000 100 000 – 298 504,66  –  298 504,66 – 298,50  

Artikel 05 02 12  – 
Delsumma 

100 000 100 000 6 300 000 6 300 000 201 081 275,49 207 081 275,49 207 081,28  

05 02 13 Nöt- och kalvkött 

05 02 13 01 Bidrag för nöt- och kalvkött 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 112 311,43 112 311,43 

05 02 13 02 Lagringsåtgärder för nöt- 
och kalvkött 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

05 02 13 04 Bidrag för levande djur 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 31 890,32 31 890,32 

05 02 13 99 Andra åtgärder för nöt- och 
kalvkött 2 50 000 000 50 000 000 p.m. p.m.  –  14 414,88 –  14 414,88 –  0,03  

Artikel 05 02 13  –  
Delsumma 

50 000 000 50 000 000 p.m. p.m. 129 786,87 129 786,87 0,26  

05 02 14 Fårkött och getkött  

05 02 14 01 Privat lagring av fårkött och 
getkött 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  
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KAPITEL 05 02  —  FÖRBÄTTRA JORDBRUKSSEKTORNS KONKURRENSKRAFT GENOM INTERVENTIONER PÅ 
JORDBRUKSMARKNADERNA  (forts.) 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar  

05 02 14 (forts.) 

05 02 14 99 Andra åtgärder för fårkött 
och getkött 2 p.m. p.m. p.m. p.m.  –  1 391,38  – 1 391,38 

Artikel 05 02 14  –  
Delsumma 

p.m. p.m. p.m. p.m.  –  1 391,38  – 1 391,38 

05 02 15 Griskött, ägg och fjäderfän, 
biodling och andra 
animaliska produkter  

05 02 15 01 Bidrag för griskött 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 11,37 11,37 

05 02 15 02 Privat lagring av griskött 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

05 02 15 04 Bidrag för ägg 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

05 02 15 05 Bidrag för fjäderfäkött 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 12 255,22 12 255,22 

05 02 15 06 Särskilt stöd för biodling 2 35 000 000 35 000 000 35 000 000 35 000 000 33 911 554,90 33 911 554,90 96,89 

05 02 15 99 Övriga åtgärder för griskött, 
fjäderfä, ägg, biodling, 
övriga animaliska produkter 2 p.m. p.m. 28 000 000 28 000 000 30 025 234,28 30 025 234,28 

Artikel 05 02 15  –  
Delsumma 

35 000 000 35 000 000 63 000 000 63 000 000 63 949 055,77 63 949 055,77 182,71 

05 02 18 Skolprogram 2 215 000 000 215 000 000 217 000 000 217 000 000 155 817 891,74 155 817 891,74 72,47  

Kapitel 05 02  –  Totalt 2 494 100 000 2 468 093 192 2 498 700 000 2 442 535 635 2 709 448 854,30 2 651 544 854,30 107,43 

Anmärkningar  

Alla inkomster som införs i artikel 6 7 0 i den allmänna inkomstberäkningen får ge upphov till ytterligare anslag 
under valfri punkt i detta kapitel i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen. 

Vid beräkningen av budgetanslagen för detta kapitel togs ett belopp på 150 000 000 EUR från punkt 6 7 0 1 i den 
allmänna inkomstberäkningen med i beräkningen för artikel 05 02 08, särskilt punkt 05 02 08 03. 

Följande rättsliga grund gäller alla artiklar och punkter i detta kapitel om inte annat anges. 

5.7.2019 SV III/325Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 05 — JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING



 

KAPITEL 05 02 — FÖRBÄTTRA JORDBRUKSSEKTORNS KONKURRENSKRAFT GENOM INTERVENTIONER PÅ 
JORDBRUKSMARKNADERNA  (forts.) 

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av 
jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad 
marknadsordning”) (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning 
och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/ 
78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 549). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en 
samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, 
(EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671). 

Rådets förordning (EU) nr 1370/2013 av den 16 december 2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom 
ramen för den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter (EUT L 346, 20.12.2013, s. 12).  

05 02 01 Spannmål  

05 02 01 01 Exportbidrag för spannmål  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka exportbidrag för spannmål som beviljats i enlighet med artiklarna 196–199 och 
artiklarna 201–204 i förordning (EU) nr 1308/2013 och artiklarna 13 och 14 i förordning (EU) nr 1370/2013. 

05 02 01 02 Interventionslagring av spannmål  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  
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KAPITEL 05 02 — FÖRBÄTTRA JORDBRUKSSEKTORNS KONKURRENSKRAFT GENOM INTERVENTIONER PÅ 
JORDBRUKSMARKNADERNA  (forts.)  

05 02 01  (forts.)  

05 02 01 02 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka tekniska, finansiella och andra kostnader, särskilt den finansiella avskrivningen av 
lager, för uppköp av spannmål för offentlig lagring i enlighet med artiklarna 8, 9, 11–16, 19 och 20 i förordning 
(EG) nr 1308/2013 och artiklarna 2 och 3 i förordning (EU) nr 1370/2013. 

05 02 01 99 Övriga åtgärder för spannmål  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 14 897 956,54  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka restbelopp samt övriga utgifter för interventionsordningar för spannmål enligt 
förordningarna (EG) nr 1234/2007, EU nr 1308/2013 och EU nr 1370/2013 som inte täcks av anslagen för de övriga 
punkterna i artikel 05 02 01. 

Anslaget inbegriper särskilt utgifter för exceptionella åtgärder som genomförs i enlighet med artiklarna 219, 220.1 b 
och 221 i förordning (EU) nr 1308/2013.  

05 02 02 Ris  

05 02 02 01 Exportbidrag för ris  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka exportbidrag för ris som beviljats i enlighet med artiklarna 196–199 och artiklarna 
201–204 i förordning (EU) nr 1308/2013 och artiklarna 13 och 14 i förordning (EU) nr 1370/2013. 

5.7.2019 SV III/327Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 05 — JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING



 

KAPITEL 05 02 — FÖRBÄTTRA JORDBRUKSSEKTORNS KONKURRENSKRAFT GENOM INTERVENTIONER PÅ 
JORDBRUKSMARKNADERNA  (forts.) 

05 02 02  (forts.)  

05 02 02 02 Interventionslagring av ris  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka tekniska, finansiella och andra kostnader, särskilt den finansiella avskrivningen av 
lager, för uppköp av spannmål för offentlig lagring i enlighet med artiklarna 8, 9, 11–16, 19 och 20 i förordning 
(EU) nr 1308/2013 och artiklarna 2 och 3 i förordning (EU) nr 1370/2013. 

05 02 02 99 Övriga åtgärder för ris  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för interventionsordningar för ris enligt förordningarna (EG) nr 1234/2007, 
(EU) nr 1308/2013 och (EU) nr 1370/2013 som inte täcks av anslagen för de övriga punkterna i artikel 05 02 02. 

Anslaget inbegriper särskilt utgifter för exceptionella åtgärder som genomförs i enlighet med artiklarna 219, 220.1 b 
och 221 i förordning (EU) nr 1308/2013.  

05 02 03 Bidrag för produkter som inte omfattas av bilaga I till EUF-fördraget  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka bidrag för spannmål som exporteras i form av vissa spritdrycker, i enlighet med 
artiklarna 196–199 och artiklarna 201–204 i förordning (EU) nr 1308/2013 och artikel 13 i förordning (EU) nr 1370/ 
2013, samt bidrag för varor som framställs genom bearbetning av spannmål och ris, socker och isoglukos, 
skummjölk, smör och ägg, i enlighet med förordning (EU) nr 510/2014. 
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KAPITEL 05 02 — FÖRBÄTTRA JORDBRUKSSEKTORNS KONKURRENSKRAFT GENOM INTERVENTIONER PÅ 
JORDBRUKSMARKNADERNA  (forts.)  

05 02 03  (forts.) 

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2014 av den 16 april 2014 om systemet för handeln med 
vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar 
(EG) nr 1216/2009 och (EG) nr 614/2009 (EUT L 150, 20.5.2014, s. 1).  

05 02 04 Livsmedelsprogram  

05 02 04 99 Övriga åtgärder för livsmedelsprogram  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka eventuella restbelopp som uppstått till följd av tillämpningen av artikel 27 förordning 
(EG) nr 1234/2007 med avseende på leverans av livsmedel från interventionslager och produkter som anskaffats på 
unionsmarknaden till utsedda organisationer för utdelning till dem som har det sämst ställt i unionen.  

05 02 05 Socker  

05 02 05 01 Exportbidrag för socker och isoglukos  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka exportbidrag för socker och isoglukos som beviljas i enlighet med artiklarna 196–199 
och artiklarna 201–204 i förordning (EU) nr 1308/2013 och artikel 13 i förordning (EU) nr 1370/2013 samt 
återstående utgifter som beviljas i enlighet med artikel 27 i förordning (EG) nr 1260/2001, även sådana som avser 
vissa typer av socker som ingår i bearbetade produkter av frukt och grönsaker, i enlighet med artiklarna 16 och 18 i 
förordning (EG) nr 2201/96.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 2201/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för 
bearbetade produkter av frukt och grönsaker (EGT L 297, 21.11.1996, s. 29). 
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KAPITEL 05 02 — FÖRBÄTTRA JORDBRUKSSEKTORNS KONKURRENSKRAFT GENOM INTERVENTIONER PÅ 
JORDBRUKSMARKNADERNA  (forts.) 

05 02 05  (forts.)  

05 02 05 01 (forts.)  

Rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för 
socker (EGT L 178, 30.6.2001, s. 1). 

05 02 05 03 Produktionsbidrag för socker som används inom kemisk industri  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka återstående utgifter för produktionsbidrag för industriellt socker i enlighet med 
artikel 129 i förordning (EU) nr 1308/2013 och artikel 8 i förordning (EU) nr 1370/2013 samt återstående utgifter 
för bidrag för användning i kemisk industri i enlighet med artikel 97 i förordning (EG) nr 1234/2007. 

05 02 05 08 Privat lagring av socker  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka stöd för privat lagring av socker i enlighet med artiklarna 8, 9 och 17–20 i förordning 
(EU) nr 1308/2013 och artikel 4 i förordning (EU) nr 1370/2013. 

05 02 05 99 Övriga åtgärder för socker  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  
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JORDBRUKSMARKNADERNA  (forts.)  

05 02 05  (forts.)  

05 02 05 99 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka eventuella övriga utgifter för socker enligt förordningarna (EG) nr 1234/2007, (EU) 
nr 1308/2013 och (EU) nr 1370/2013 liksom eventuella övriga restbelopp, inklusive relaterade korrigeringar, från 
tillämpningen av förordningarna (EG) nr 1260/2001, (EG) nr 318/2006 och (EG) nr 320/2006, som inte täcks av 
anslagen för de andra punkterna i artikel 05 02 05. Dessa restbelopp inbegriper särskilt eventuella återstående 
utgifter för åtgärder till stöd för avsättning av råsocker producerat i de franska utomeuropeiska departementen, i 
enlighet med artikel 7.4 första stycket i förordning (EG) nr 1260/2001 samt för anpassningsstödet för raffinerings- 
industrin, i enlighet med artikel 7.4 andra stycket, artikel 33.2 och artikel 38 i förordning (EG) nr 1260/2001. 
Anslaget inbegriper utgifter för exceptionella åtgärder som genomförs i enlighet med artiklarna 219, 220.1 b och 221 
i förordning (EU) nr 1308/2013.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för 
socker (EGT L 178, 30.6.2001, s. 1). 

Rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden 
för socker (EUT L 58, 28.2.2006, s. 1). 

Rådets förordning (EG) nr 320/2006 av den 20 februari 2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstruk- 
turering av sockerindustrin i gemenskapen och om ändring av förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av 
den gemensamma jordbrukspolitiken (EUT L 58, 28.2.2006, s. 42).  

05 02 06 Olivolja  

05 02 06 03 Privat lagring av olivolja  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka stöd för privat lagring av olivolja i enlighet med artiklarna 8, 9 och 17–20 i 
förordning (EU) nr 1308/2013 och artikel 4 i förordning (EU) nr 1370/2013. 
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05 02 06  (forts.)  

05 02 06 05 Kvalitetshöjande åtgärder  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

46 000 000 44 000 000 47 920 784,30  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för stöd till aktörorganisationer som följer av artiklarna 29–31 i förordning 
(EU) nr 1308/2013. 

05 02 06 99 Andra åtgärder för olivolja  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

100 000 600 000 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka eventuella övriga utgifter för olivolja enligt förordning (EU) nr 1308/2013, liksom 
eventuella övriga restbelopp från tillämpningen av förordning nr 136/66/EEG och förordningarna (EG) nr 865/2004 
och (EG) nr 1234/2007, som inte täcks av anslagen för de andra punkterna i artikel 05 02 06. Anslaget inbegriper 
särskilt utgifter för exceptionella åtgärder enligt artiklarna 219, 220.1 b och 221 i förordning (EU) nr 1308/2013.  

05 02 07 Spånadsväxter  

05 02 07 02 Privat lagring av linfibrer  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka stöd för privat lagring av linfibrer i enlighet med artiklarna 8, 9 och 17–20 i 
förordning (EU) nr 1308/2013 och artikel 4 i förordning (EU) nr 1370/2013. 
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KAPITEL 05 02 — FÖRBÄTTRA JORDBRUKSSEKTORNS KONKURRENSKRAFT GENOM INTERVENTIONER PÅ 
JORDBRUKSMARKNADERNA  (forts.)  

05 02 07  (forts.)  

05 02 07 03 Bomull  –  Nationella omstruktureringsprogram  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka restbelopp för ordningar i enlighet med artikel 66.2 i förordning (EU) nr 1307/2013. 

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för 
jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets 
förordningar (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 608). 

05 02 07 99 Andra åtgärder för textilväxter  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. 100 000 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka eventuella återstående utgifter för stöd för bomull som inte är kardad eller kammad i 
enlighet med förordning (EG) nr 1051/2001 och eventuella andra utgifter för textilväxter, inklusive utestående 
betalningar för stöd till bearbetning av lin- och hampafibrer inom ramen för förordningarna (EG) nr 1234/2007 och 
(EU) nr 1308/2013, som inte täcks av anslagen för de andra punkterna under artikel 05 02 07. 

Anslaget inbegriper särskilt utgifter för exceptionella åtgärder enligt artiklarna 219, 220.1 b och 221 i förordning 
(EU) nr 1308/2013.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 1050/2001 av den 22 maj 2001 om sjätte ändringen av det stödsystem för bomull som 
infördes genom protokoll nr 4 som utgör bilaga till anslutningsakten för Grekland (EGT L 148, 1.6.2001, s. 1). 

Rådets förordning (EG) nr 1051/2001 av den 22 maj 2001 om produktionsstöd för bomull (EGT L 148, 1.6.2001, 
s. 3). 

5.7.2019 SV III/333Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 05 — JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=12&jj=20&type=L&nnn=347&pppp=0608&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2001&mm=06&jj=01&type=L&nnn=148&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2001&mm=06&jj=01&type=L&nnn=148&pppp=0003&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2001&mm=06&jj=01&type=L&nnn=148&pppp=0003&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 05 02 — FÖRBÄTTRA JORDBRUKSSEKTORNS KONKURRENSKRAFT GENOM INTERVENTIONER PÅ 
JORDBRUKSMARKNADERNA  (forts.) 

05 02 08 Frukt och grönsaker  

05 02 08 03 Producentorganisationernas driftsfonder  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

699 000 000 709 000 000 830 900 571,13  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka unionens delfinansiering av utgifter kopplade till producentorganisationernas 
driftsfonder, i enlighet med artiklarna 32–38 och 152–160 i förordning (EU) nr 1308/2013. 

05 02 08 11 Stöd till förhandserkännande av producentgrupper  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

1 000 000 5 000 000 4 844 990,13  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med stöd som beviljats förhandserkända producentgrupper i 
enlighet med del II avdelning I kapitel IV avsnitt IVa underavsnitt I i förordning (EG) nr 1234/2007. 

05 02 08 12 Program för frukt i skolan  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. 100 000 9 859 259,78  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka återstående utgifter i samband med unionens bidrag till programmet för frukt i skolan 
i enlighet med artiklarna 22–25 i förordning (EU) nr 1308/2013 och artikel 5 i förordning (EU) nr 1370/2013 till och 
med läsåret 2016/2017, varvid företräde ska ges till produkter med lokalt och/eller nationellt ursprung. 

05 02 08 99 Andra åtgärder för frukt och grönsaker  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

500 000 1 000 000 19 541 827,42 
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KAPITEL 05 02 — FÖRBÄTTRA JORDBRUKSSEKTORNS KONKURRENSKRAFT GENOM INTERVENTIONER PÅ 
JORDBRUKSMARKNADERNA  (forts.)  

05 02 08  (forts.)  

05 02 08 99 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka eventuella övriga utgifter för frukt och grönsaker enligt förordningarna (EG) nr 1308/ 
2013 och (EU) nr 1370/2013, liksom eventuella återstående utgifter för åtgärder enligt förordningarna (EG) nr 399/ 
94, (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96, (EG) nr 2202/96, (EG) nr 1782/2003 och (EG) nr 1234/2007, som inte täcks 
av anslagen för de andra punkterna i artikel 05 02 08. 

Anslaget inbegriper utgifter för exceptionella åtgärder enligt artiklarna 219, 220.1 b och 221 i förordning (EU) nr 
1308/2013.  

05 02 09 Produkter inom vinsektorn  

05 02 09 08 Nationella stödprogram för vinsektorn  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

1 026 000 000 1 035 000 000 968 003 038,36  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för stödprogram inom vinsektorn i enlighet med artiklarna 39–54 i förordning 
(EU) nr 1308/2013. 

05 02 09 99 Andra åtgärder för vinodling  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

100 000 100 000 91 099,65  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka eventuella restbelopp från tillämpningen av förordningarna (EEG) nr 822/87, (EG) nr 
1493/1999, (EG) nr 479/2008, (EG) nr 1234/2007 och (EU) nr 1308/2013, som inte täcks av anslagen för de övriga 
punkterna i artikel 05 02 09. 
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KAPITEL 05 02 — FÖRBÄTTRA JORDBRUKSSEKTORNS KONKURRENSKRAFT GENOM INTERVENTIONER PÅ 
JORDBRUKSMARKNADERNA  (forts.) 

05 02 09  (forts.)  

05 02 09 99 (forts.)  

Anslaget inbegriper särskilt utgifter för exceptionella åtgärder som genomförs i enlighet med artiklarna 219, 220.1 b 
och 221 i förordning (EU) nr 1308/2013.  

Rättslig grund 

Rådets förordning (EEG) nr 822/87 av den 16 mars 1987 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin 
(EGT L 84, 27.3.1987, s. 1). 

Rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för 
vin (EGT L 179, 14.7.1999, s. 1). 

Rådets förordning (EG) nr 479/2008 av den 29 april 2008 om den gemensamma organisationen av marknaden för 
vin (EUT L 148, 6.6.2008, p. 1).  

05 02 10 Säljfrämjande åtgärder  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 3/2008 av den 17 december 2007 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder 
för jordbruksprodukter på den inre marknaden och i tredjeland (EUT L 3, 5.1.2008, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1144/2014 av den 22 oktober 2014 om informationskampanjer 
och säljfrämjande åtgärder som avser jordbruksprodukter som genomförs på den inre marknaden och i tredjeland 
och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 3/2008 (EUT L 317, 4.11.2014, s. 56). 

05 02 10 01 Säljfrämjande åtgärder –  Medlemsstaternas betalningar  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

86 000 000 83 000 000 72 614 706,47  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att medfinansiera program för säljfrämjande åtgärder som genomförs av medlemsstaterna när 
det gäller jordbruksprodukter, deras produktionsmetoder och livsmedelsprodukter i enlighet med bestämmelserna i 
förordningarna (EG) nr 3/2008 och (EU) nr 1144/2014. 
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KAPITEL 05 02 — FÖRBÄTTRA JORDBRUKSSEKTORNS KONKURRENSKRAFT GENOM INTERVENTIONER PÅ 
JORDBRUKSMARKNADERNA  (forts.)  

05 02 10  (forts.)  

05 02 10 02 Säljfrämjande åtgärder  –  Unionens direktbetalningar  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

100 900 000 74 893 192 101 100 000 44 935 635 88 600 000,— 24 696 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att finansiera säljfrämjande åtgärder som vidtas direkt av kommissionen och det tekniska stöd, 
såsom förberedelser, övervakning, utvärdering, kontroll och förvaltning, som krävs för genomförandet av de 
säljfrämjande programmen i enlighet med bestämmelserna i förordningarna (EG) nr 3/2008 och (EU) nr 1144/2014. 

05 02 10 99 Övriga åtgärder för säljfrämjande åtgärder  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att finansiera andra åtgärder i enlighet med bestämmelserna i förordningarna (EG) nr 3/2008 
och (EU) nr 1144/2014, som inte finansieras genom anslagen för de andra punkterna i artikel 05 02 10.  

05 02 11 Andra vegetabiliska produkter eller åtgärder  

05 02 11 03 Humle –  Stöd till producentorganisationer  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

2 300 000 2 300 000 2 277 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka stödet till producentorganisationer inom humlesektorn enlighet med artiklarna 58, 59 
och 60 i förordning (EU) nr 1308/2013. 
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KAPITEL 05 02 — FÖRBÄTTRA JORDBRUKSSEKTORNS KONKURRENSKRAFT GENOM INTERVENTIONER PÅ 
JORDBRUKSMARKNADERNA  (forts.) 

05 02 11 (forts.)  

05 02 11 04 Särskilda program för vissa regioner beroende på dessa regioners avsides läge och ökaraktär (Posei) (med undantag 
för direktstöd)  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

232 000 000 231 000 000 228 750 836,11  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter som uppkommit i enlighet med förordning (EU) nr 228/2013 och förordning 
(EU) nr 229/2013 samt eventuella återstående utgifter till följd av genomförandet av lagstiftningen rörande Posei och 
öarna i Egeiska havet enligt förordningarna (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 1405/2006,  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 247/2006 av den 30 januari 2006 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för 
unionens yttersta randområden (EUT L 42, 14.2.2006, s. 1). 

Rådets förordning (EG) nr 1405/2006 av den 18 september 2006 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån 
för de mindre Egeiska öarna (EUT L 265, 26.9.2006, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 228/2013 av den 13 mars 2013 om särskilda åtgärder inom 
jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 247/2006 
(EUT L 78, 20.3.2013, s. 23). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 229/2013 av den 13 mars 2013 om särskilda åtgärder inom 
jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1405/2006 
(EUT L 78, 20.3.2013, s. 41). 

05 02 11 99 Andra åtgärder för övriga vegetabiliska produkter eller åtgärder  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

100 000 100 000 170 165,92  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka eventuella restbelopp och eventuella övriga utgifter för andra växtprodukter/åtgärder 
enligt förordningarna (EEG) nr 2075/92, (EG) nr 1786/2003, (EG) nr 1234/2007 och (EU) nr 1308/2013 som inte 
täcks av anslagen för de övriga punkterna i artikel 05 02 11. 
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KAPITEL 05 02 — FÖRBÄTTRA JORDBRUKSSEKTORNS KONKURRENSKRAFT GENOM INTERVENTIONER PÅ 
JORDBRUKSMARKNADERNA  (forts.)  

05 02 11 (forts.)  

05 02 11 99  (forts.)  

Anslaget inbegriper särskilda utgifter för exceptionella åtgärder enligt artiklarna 219, 220.1 b och 221 i förordning 
(EU) nr 1308/2013.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EEG) nr 2075/92 av den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för 
råtobak (EGT L 215, 30.7.1992, s. 70). 

Rådets förordning (EG) nr 1786/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av 
marknaden för torkat foder (EUT L 270, 21.10.2003, s. 114).  

05 02 12 Mjölk och mjölkprodukter  

05 02 12 01 Bidrag för mjölk och mjölkprodukter  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter som beviljats i enlighet med artiklarna 
196–199 och artiklarna 201–204 i förordning (EU) nr 1308/2013 och artiklarna 13 i förordning (EU) nr 1370/2013. 

05 02 12 02 Lagringsåtgärder för skummjölkspulver  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. 6 000 000 182 323 929,52  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka tekniska, finansiella och andra kostnader, särskilt den finansiella avskrivningen av 
lager, för uppköp av skummjölkspulver för offentlig lagring i enlighet med artiklarna 8, 9, 11–16, 19 och 20 i 
förordning (EU) nr 1308/2013 och artiklarna 2 och 3 i förordning (EU) nr 1370/2013. 
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KAPITEL 05 02 — FÖRBÄTTRA JORDBRUKSSEKTORNS KONKURRENSKRAFT GENOM INTERVENTIONER PÅ 
JORDBRUKSMARKNADERNA  (forts.) 

05 02 12  (forts.)  

05 02 12 02 (forts.)  

Detta anslag är även avsett att täcka stöd för privat lagring av skummjölkspulver i enlighet med artiklarna 8, 9 och 
17–20 i förordning (EU) nr 1308/2013 och med artikel 4 i förordning (EU) nr 1370/2013. 

05 02 12 04 Lagringsåtgärder för smör och grädde  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är även avsett att täcka utgifter för privat lagring av smör och grädde i enlighet med artiklarna 8, 9 och 
17–20 i förordning (EU) nr 1308/2013 och med artikel 4 i förordning (EU) nr 1370/2013. 

Det är även avsett att täcka tekniska, finansiella och andra kostnader, särskilt den finansiella avskrivningen av lager, 
för uppköp av smör och grädde för offentlig lagring i enlighet med artiklarna 8, 9, 11–16, 19 och 20 i förordning 
(EU) nr 1308/2013 och artiklarna 2 och 3 i förordning (EU) nr 1370/2013. 

05 02 12 06 Privat lagring av vissa ostar  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för privat lagring av vissa ostar i enlighet med artiklarna 8, 9 och 17–20 i 
förordning (EU) nr 1308/2013 och artikel 4 i förordning (EU) nr 1370/2013. 

05 02 12 08 Skolmjölk  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. 200 000 19 055 850,63 
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KAPITEL 05 02 — FÖRBÄTTRA JORDBRUKSSEKTORNS KONKURRENSKRAFT GENOM INTERVENTIONER PÅ 
JORDBRUKSMARKNADERNA  (forts.)  

05 02 12  (forts.)  

05 02 12 08 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka återstående utgifter för unionsstöd som beviljas för leveranser av vissa mjölk- 
produkter till skolelever till och med läsåret 2016/2017 i enlighet med artiklarna 26–28 i förordning (EU) nr 1308/ 
2013 och artikel 6 i förordning (EU) nr 1370/2013, varvid företräde ska ges till produkter med lokalt och/eller 
nationellt ursprung. 

05 02 12 09 Utdelning av mejeriprodukter som akuta insatser vid humanitära kriser  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 6 000 000,—  

Anmärkningar  

Som en del av undantagsåtgärderna för att återupprätta balansen inom mejerisektorn i unionen är detta anslag avsett 
att täcka utestående betalningar för utdelning av mejeriprodukter med ursprung i unionen inom ramen för unionens 
humanitära bistånd till tredjeländer enligt förordning (EG) nr 1257/96, särskilt artiklarna 1 och 6.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 1257/96 av den 20 juni 1996 om humanitärt bistånd (EGT L 163, 2.7.1996, s. 1). 

05 02 12 99 Andra åtgärder för mjölk och mjölkprodukter  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

100 000 100 000  –  298 504,66  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka eventuella återstående utgifter för åtgärder inom mjölksektorn enligt förordningarna 
(EG) nr 2330/98, (EG) nr 1234/2007 och (EU) nr 1233/2009, liksom eventuella utgifter för sektorn enligt 
förordningarna (EU) nr 1308/2013 och (EU) nr 1370/2013, som inte täcks av anslagen för de andra punkterna i 
artikel 05 02 12. 

Anslaget omfattar särskilt i synnerhet utgifter för exceptionella åtgärder som genomförs i enlighet med artiklarna 
219–221 i förordning (EU) nr 1308/2013. 

5.7.2019 SV III/341Förslag till allmän budget 2020 
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=07&jj=02&type=L&nnn=163&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 05 02 — FÖRBÄTTRA JORDBRUKSSEKTORNS KONKURRENSKRAFT GENOM INTERVENTIONER PÅ 
JORDBRUKSMARKNADERNA  (forts.) 

05 02 12  (forts.)  

05 02 12 99 (forts.) 

Rättslig grund 

Rådets förordning (EG) nr 2330/98 av den 22 oktober 1998 om ett erbjudande om ersättning till vissa producenter 
av mjölk och mjölkprodukter som tillfälligt hindrats att bedriva verksamhet (EGT L 291, 30.10.1998, s. 4).  

05 02 13 Nöt- och kalvkött  

05 02 13 01 Bidrag för nöt- och kalvkött  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 112 311,43  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka exportbidrag för nöt- och kalvkött i enlighet med artiklarna 196–204 i förordning 
(EU) nr 1308/2013 och artikel 13 i förordning (EU) nr 1370/2013. 

05 02 13 02 Lagringsåtgärder för nöt- och kalvkött  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka stöd för privat lagring av nöt- och kalvkött i enlighet med artiklarna 8–10 och 17–20 i 
förordning (EU) nr 1308/2013 och artikel 4 i förordning (EU) nr 1370/2013. 

Det är även avsett att täcka tekniska, finansiella och andra kostnader, särskilt den finansiella avskrivningen av lager, 
för uppköp av nöt- och kalvkött för offentlig lagring i enlighet med artiklarna 8–16, 19 och 20 i förordning (EU) 
nr 1308/2013 och artiklarna 2 och 3 i förordning (EU) nr 1370/2013. 

05 02 13 04 Bidrag för levande djur  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 31 890,32 
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1998&mm=10&jj=30&type=L&nnn=291&pppp=0004&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 05 02 — FÖRBÄTTRA JORDBRUKSSEKTORNS KONKURRENSKRAFT GENOM INTERVENTIONER PÅ 
JORDBRUKSMARKNADERNA  (forts.)  

05 02 13  (forts.)  

05 02 13 04 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka exportbidrag för levande djur i enlighet med artiklarna 196–204 i förordning (EU) 
nr 1308/2013 och artikel 13 i förordning (EU) nr 1370/2013. 

05 02 13 99 Andra åtgärder för nöt- och kalvkött  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

50 000 000 p.m.  –  14 414,88  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka eventuella övriga utgifter för åtgärder inom sektorn för nöt- och kalvkött enligt 
förordningarna (EU) nr 1308/2013 och (EU) nr 1370/2013, liksom eventuella övriga restbelopp från tillämpningen 
av förordningarna (EG) nr 1254/1999 och (EG) nr 1234/2007, som inte täcks av anslagen för de andra punkterna i 
artikel 05 02 13. 

Det är också avsett att täcka eventuella återstående betalningar som uppstått till följd av tillämpningen av 
kommissionens förordning (EG) nr 716/96 av den 19 april 1996 om undantagsåtgärder till stöd för nötköttsm- 
arknaden i Förenade kungariket (EGT L 99, 20.4.1996, s. 14). 

Anslaget omfattar i synnerhet utgifter för exceptionella åtgärder som genomförs i enlighet med artiklarna 219–221 i 
förordning (EU) nr 1308/2013.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för 
nötkött (EGT L 263, 18.10.2000, s. 34).  

05 02 14 Fårkött och getkött  

05 02 14 01 Privat lagring av fårkött och getkött  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

5.7.2019 SV III/343Förslag till allmän budget 2020 
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KAPITEL 05 02 — FÖRBÄTTRA JORDBRUKSSEKTORNS KONKURRENSKRAFT GENOM INTERVENTIONER PÅ 
JORDBRUKSMARKNADERNA  (forts.) 

05 02 14  (forts.)  

05 02 14 01 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för privat lagring av får- och getkött i enlighet med artiklarna 8–10 och 17–21 
i förordning (EU) nr 1308/2013 och artikel 4 i förordning (EU) nr 1370/2013. 

05 02 14 99 Andra åtgärder för fårkött och getkött  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m.  – 1 391,38  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka eventuella övriga utgifter för åtgärder inom sektorn för fårkött och getkött enligt 
förordningarna (EU) nr 1308/2013 och (EU) nr 1370/2013, liksom eventuella övriga restbelopp från tillämpningen 
av förordningarna (EG) nr 2529/2001 och (EG) nr 1234/2007, som inte täcks av anslagen för de andra punkterna i 
artikel 05 02 14. 

Anslaget omfattar i synnerhet utgifter för exceptionella åtgärder som genomförs i enlighet med artiklarna 219–221 i 
förordning (EU) nr 1308/2013.  

05 02 15 Griskött, ägg och fjäderfän, biodling och andra animaliska produkter  

05 02 15 01 Bidrag för griskött  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 11,37  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka exportbidrag för griskött som beviljats i enlighet med artiklarna 196–199 och 
artiklarna 201–204 i förordning (EU) nr 1308/2013 och artikel 13 i förordning (EU) nr 1370/2013. 
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KAPITEL 05 02 — FÖRBÄTTRA JORDBRUKSSEKTORNS KONKURRENSKRAFT GENOM INTERVENTIONER PÅ 
JORDBRUKSMARKNADERNA  (forts.)  

05 02 15  (forts.)  

05 02 15 02 Privat lagring av griskött  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med privat lagring av griskött i enlighet med artiklarna 8, 9 och 
17–20 i förordning (EU) nr 1308/2013 och artikel 4 i förordning (EU) nr 1370/2013. 

05 02 15 04 Bidrag för ägg  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för exportbidrag för ägg i enlighet med artiklarna 196–199 och artiklarna 
201–204 i förordning (EU) nr 1308/2013 och artikel 13 i förordning (EU) nr 1370/2013. 

05 02 15 05 Bidrag för fjäderfäkött  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 12 255,22  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för exportbidrag för fjäderfäkött i enlighet med artiklarna 196–199 och 
artiklarna 201–204 i förordning (EU) nr 1308/2013 och artikel 13 i förordning (EU) nr 1370/2013. 

05 02 15 06 Särskilt stöd för biodling  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

35 000 000 35 000 000 33 911 554,90 
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KAPITEL 05 02 — FÖRBÄTTRA JORDBRUKSSEKTORNS KONKURRENSKRAFT GENOM INTERVENTIONER PÅ 
JORDBRUKSMARKNADERNA  (forts.) 

05 02 15  (forts.)  

05 02 15 06 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter inom nationella program för stöd för biodling i enlighet med artiklarna 55–57 
i förordning (EU) nr 1308/2013. 

05 02 15 99 Övriga åtgärder för griskött, fjäderfä, ägg, biodling, övriga animaliska produkter  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. 28 000 000 30 025 234,28  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka eventuella övriga utgifter för åtgärder inom sektorn för griskött, fjäderfä, ägg, 
biodling och andra sektorer för animalieprodukter enligt förordningarna (EU) nr 1308/2013 och (EU) nr 1370/2013, 
liksom eventuella övriga restbelopp från tillämpningen av förordning (EG) nr 1234/2007, som inte täcks av anslagen 
för de andra punkterna i artikel 05 02 15. 

Anslaget omfattar i synnerhet utgifter för exceptionella åtgärder som genomförs i enlighet med artiklarna 219–221 i 
förordning (EU) nr 1308/2013.  

05 02 18 Skolprogram  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

215 000 000 217 000 000 155 817 891,74  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk i 
skolor i enlighet med artiklarna 22–25 i förordning (EU) nr 1308/2013 och artiklarna 5 och 6 i förordning (EU) nr 
1370/2013, varvid företräde ska ges till produkter med lokalt eller nationellt ursprung. 
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KAPITEL 05 03 — DIREKTSTÖD AVSETT ATT BIDRA TILL JORDBRUKENS INKOMSTER, BEGRÄNSA SVÄNGNINGARNA I 
DESSA OCH UPPFYLLA MILJÖ- OCH KLIMATMÅLEN  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 2018–2020 

05 03 DIREKTSTÖD AVSETT ATT 
BIDRA TILL JORDBRUKENS 
INKOMSTER, BEGRÄNSA 
SVÄNGNINGARNA I DESSA 
OCH UPPFYLLA MILJÖ- OCH 
KLIMATMÅLEN  

05 03 01 Frikopplat direktstöd  

05 03 01 02 Systemet för enhetlig arealer- 
sättning 2 4 355 000 000 4 333 000 000 4 177 307 236,99 95,92 

05 03 01 07 Omfördelningsstöd 2 1 674 000 000 1 653 000 000 1 650 816 075,09 98,62 

05 03 01 10 Ordningen för grundstöd 2 16 514 000 000 16 211 000 000 17 300 845 504,86 104,76 

05 03 01 11 Stöd till jordbruksmetoder med 
gynnsam inverkan på klimatet och 
miljön 2 11 765 000 000 11 754 000 000 11 774 595 410,75 100,08 

05 03 01 12 Stöd till jordbrukare som har sin 
verksamhet i områden med 
naturliga begränsningar 2 5 000 000 5 000 000 4 915 112,28 98,30 

05 03 01 13 Stöd till unga jordbrukare 2 453 000 000 415 000 000 381 612 493,47 84,24 

05 03 01 99 Övrigt (frikopplat direktstöd) 2 10 000 000 17 000 000 14 727 810,92 147,28  

Artikel 05 03 01 – Delsumma 34 776 000 000 34 388 000 000 35 304 819 644,36 101,52  

05 03 02 Annat direktstöd  

05 03 02 40 Grödspecifikt stöd för bomull 2 245 000 000 246 000 000 243 748 033,90 99,49 

05 03 02 50 Posei  – Europeiska unionens 
stödprogram 2 419 000 000 420 000 000 422 006 969,72 100,72 

5.7.2019 SV III/347Förslag till allmän budget 2020 
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KAPITEL 05 03 —  DIREKTSTÖD AVSETT ATT BIDRA TILL JORDBRUKENS INKOMSTER, BEGRÄNSA SVÄNGNINGARNA I 
DESSA OCH UPPFYLLA MILJÖ- OCH KLIMATMÅLEN  (forts.) 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 2018–2020  

05 03 02 (forts.) 

05 03 02 52 Posei – De mindre Egeiska öarna 2 17 000 000 17 000 000 16 764 614,66 98,62 

05 03 02 60 System med frivilligt kopplat stöd 2 4 077 000 000 4 033 000 000 4 033 188 855,96 98,93 

05 03 02 61 Ordningen för småbrukare 2 939 000 000 970 000 000 1 035 586 499,16 110,29 

05 03 02 99 Övrigt (direktstöd) 2 2 000 000 2 000 000  –  1 278 577,49  – 63,93  

Artikel 05 03 02 – Delsumma 5 699 000 000 5 688 000 000 5 750 016 395,91 100,90  

05 03 09 Ersättning för direktstöd till 
jordbrukare från anslag som 
överförts i samband med 
finansiell disciplin  2 p.m. p.m. 441 680 298,76  

05 03 10 Reserv för kriser inom jord- 
brukssektorn  2 478 000 000 468 700 000 0,— 0  

Kapitel 05 03  –  Totalt 40 953 000 000 40 544 700 000 41 496 516 339,03 101,33  

Anmärkningar  

Alla inkomster som införs i artikel 6 7 0 i den allmänna inkomstberäkningen får ge upphov till ytterligare anslag 
under valfri punkt i detta kapitel i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen. 

Vid beräkningen av budgetanslagen för detta kapitel togs ett belopp på 495 000 000 EUR från punkterna 6 7 0 1 och 
6 7 0 2 i den allmänna inkomstberäkningen med i beräkningen för artikel 05 03 01, särskilt punkt 05 03 01 10. 

Följande rättsliga grund gäller alla artiklar och punkter i detta kapitel om inte annat anges. 

III/348 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 
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KAPITEL 05 03 — DIREKTSTÖD AVSETT ATT BIDRA TILL JORDBRUKENS INKOMSTER, BEGRÄNSA SVÄNGNINGARNA I 
DESSA OCH UPPFYLLA MILJÖ- OCH KLIMATMÅLEN  (forts.) 

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för 
system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/ 
93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/ 
1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001 (EUT L 270, 21.10.2003, s. 1). 

Rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för 
system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa 
stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/ 
2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003 (EUT L 30, 31.1.2009, s. 16). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 671/2012 av den 11 juli 2012 om ändring av rådets förordning 
(EG) nr 73/2009 vad gäller tillämpningen av direktstöd till jordbrukare avseende år 2013 (EUT L 204, 31.7.2012, 
s. 11). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning 
och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/ 
78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 549). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för 
jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets 
förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 608). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1310/2013 av den 17 december 2013 om vissa övergångs- 
bestämmelser för stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu), 
om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 vad gäller resurser och resursför- 
delning avseende år 2014 och om ändring av rådets förordning (EG) nr 73/2009 och Europaparlamentets och rådets 
förordningar (EU) nr 1307/2013, (EU) nr 1306/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller deras tillämpning under år 
2014 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 865).  

05 03 01 Frikopplat direktstöd  

05 03 01 02 Systemet för enhetlig arealersättning  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

4 355 000 000 4 333 000 000 4 177 307 236,99  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för systemet för enhetlig arealersättning i enlighet med bestämmelserna i 
avdelning III kapitel I avsnitt 4 i förordning (EU) nr 1307/2013 och eventuella återstående utgifter för systemet för 
enhetlig arealersättning i enlighet med avdelning V i förordning (EG) nr 73/2009, avdelning IVa i förordning (EG) nr 
1782/2003 och 2003 och 2005 års anslutningsakter. 
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KAPITEL 05 03 — DIREKTSTÖD AVSETT ATT BIDRA TILL JORDBRUKENS INKOMSTER, BEGRÄNSA SVÄNGNINGARNA I 
DESSA OCH UPPFYLLA MILJÖ- OCH KLIMATMÅLEN  (forts.)  

05 03 01  (forts.)  

05 03 01 02 (forts.) 

Rättslig grund 

Akt om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, 
Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och 
Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning av 
fördragen (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33), särskilt punkt 6A.26 i bilaga II ”Förteckning enligt artikel 20 i 
anslutningsakten”, anpassad genom rådets beslut 2004/281/EG (EUT L 93, 30.3.2004, s. 1). 

Akt om villkoren för Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning och om anpassning av de fördrag som ligger 
till grund för Europeiska unionen, särskilt bilaga III ”Förteckning enligt artikel 19 i anslutningsakten”  (EUT L 157, 
21.6.2005, s. 203). 

05 03 01 07 Omfördelningsstöd  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

1 674 000 000 1 653 000 000 1 650 816 075,09  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för det omfördelningsstöd som föreskrivs i kapitel 2 i avdelning III i 
förordning (EU) nr 1307/2013 samt eventuella återstående utgifter för det omfördelningsstöd som anges i artiklarna 
72a och 125a i förordning (EG) nr 73/2009 under kalenderåret 2014. 

05 03 01 10 Ordningen för grundstöd  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

16 514 000 000 16 211 000 000 17 300 845 504,86  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för ordningen för grundstöd i enlighet med kapitel 1 i avdelning III i 
förordning (EU) nr 1307/2013. 
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KAPITEL 05 03 — DIREKTSTÖD AVSETT ATT BIDRA TILL JORDBRUKENS INKOMSTER, BEGRÄNSA SVÄNGNINGARNA I 
DESSA OCH UPPFYLLA MILJÖ- OCH KLIMATMÅLEN  (forts.)  

05 03 01  (forts.)  

05 03 01 11 Stöd till jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

11 765 000 000 11 754 000 000 11 774 595 410,75  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön i 
enlighet med kapitel 3 i avdelning III i förordning (EU) nr 1307/2013. 

05 03 01 12 Stöd till jordbrukare som har sin verksamhet i områden med naturliga begränsningar  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

5 000 000 5 000 000 4 915 112,28  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för stöd till jordbrukare som har sin verksamhet i områden med naturliga 
begränsningar i enlighet med kapitel 4 i avdelning III i förordning (EU) nr 1307/2013. 

05 03 01 13 Stöd till unga jordbrukare  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

453 000 000 415 000 000 381 612 493,47  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för stöd till unga jordbrukare i enlighet med kapitel 5 i avdelning III i 
förordning (EU) nr 1307/2013. 
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KAPITEL 05 03 — DIREKTSTÖD AVSETT ATT BIDRA TILL JORDBRUKENS INKOMSTER, BEGRÄNSA SVÄNGNINGARNA I 
DESSA OCH UPPFYLLA MILJÖ- OCH KLIMATMÅLEN  (forts.)  

05 03 01  (forts.)  

05 03 01 99 Övrigt (frikopplat direktstöd)  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

10 000 000 17 000 000 14 727 810,92  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för andra frikopplade direktstöd som inte täcks av anslagen för övriga punkter 
under artikel 05 03 01 och för att täcka korrigeringar som uppstår till följd av bristande överensstämmelse med de 
tak som anges i artiklarna 8 och 40 i förordning (EG) nr 73/2009 samt i artiklarna 6 och 7 i förordning (EU) nr 1307/ 
2013 som inte kan hänföras till någon särskild budgetpost i artikel 05 03 01.  

05 03 02 Annat direktstöd  

05 03 02 40 Grödspecifikt stöd för bomull  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

245 000 000 246 000 000 243 748 033,90  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för grödspecifikt stöd för bomull som anges i avdelning IV kapitel 2 i 
förordning (EG) nr 1307/2013 samt eventuella återstående utgifter för grödspecifikt stöd för bomull i enlighet med 
avdelning IV kapitel 1 avsnitt 6 i förordning (EG) nr 73/2009 och avdelning IV kapitel 10a i förordning (EG) 
nr 1782/2003. 

05 03 02 50 Posei  – Europeiska unionens stödprogram  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

419 000 000 420 000 000 422 006 969,72  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för direktstöd med koppling till program som omfattar särskilda åtgärder till 
stöd för lokal jordbruksproduktion för unionens yttersta randområden i enlighet med förordning (EG) nr 228/2013 
och övriga utgifter för tillämpningen av avdelning III i förordning (EG) nr 247/2006. 
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KAPITEL 05 03 — DIREKTSTÖD AVSETT ATT BIDRA TILL JORDBRUKENS INKOMSTER, BEGRÄNSA SVÄNGNINGARNA I 
DESSA OCH UPPFYLLA MILJÖ- OCH KLIMATMÅLEN  (forts.)  

05 03 02  (forts.)  

05 03 02 50 (forts.) 

Rättslig grund 

Rådets förordning (EG) nr 247/2006 av den 30 januari 2006 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för 
unionens yttersta randområden (EUT L 42, 14.2.2006, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 228/2013 av den 13 mars 2013 om särskilda åtgärder inom 
jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 247/2006 
(EUT L 78, 20.3.2013, s. 23). 

05 03 02 52 Posei  –  De mindre Egeiska öarna  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

17 000 000 17 000 000 16 764 614,66  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka övriga utgifter för direktstöd som följer av genomförandet av förordning (EU) nr 229/ 
2013 och eventuella återstående utgifter som följer av tillämpningen av förordningarna (EEG) nr 2019/93 och (EG) 
nr 1405/2006.  

Rättslig grund 

Rådets förordning (EEG) nr 2019/93 av den 19 juli 1993 om införandet av särskilda bestämmelser för de mindre 
Egeiska öarna rörande vissa jordbruksprodukter (EGT L 184, 27.7.1993, s. 1). 

Rådets förordning (EG) nr 1405/2006 av den 18 september 2006 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån 
för de mindre Egeiska öarna och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 (EUT L 265, 26.9.2006, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 229/2013 av den 13 mars 2013 om särskilda åtgärder inom 
jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna och om upphävande av förordning (EG) nr 1405/2006 (EUT 
L 78, 20.3.2013, s. 41). 

05 03 02 60 System med frivilligt kopplat stöd  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

4 077 000 000 4 033 000 000 4 033 188 855,96 
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KAPITEL 05 03 — DIREKTSTÖD AVSETT ATT BIDRA TILL JORDBRUKENS INKOMSTER, BEGRÄNSA SVÄNGNINGARNA I 
DESSA OCH UPPFYLLA MILJÖ- OCH KLIMATMÅLEN  (forts.)  

05 03 02  (forts.)  

05 03 02 60 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för det frivilligt kopplade stöd som anges i avdelning IV kapitel 1 i 
förordning (EU) nr 1307/2013. 

05 03 02 61 Ordningen för småbrukare  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

939 000 000 970 000 000 1 035 586 499,16  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för ordningen för småbrukare i enlighet med avdelning V i förordning (EU) 
nr 1307/2013. 

05 03 02 99 Övrigt (direktstöd)  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

2 000 000 2 000 000  – 1 278 577,49  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för andra direktstöd som inte täcks av anslagen för övriga punkter under 
artikel 05 03 02 och för att täcka korrigeringar som inte går att hänföra till en viss budgetpost. Det är också avsett att 
täcka korrigeringar som uppstår till följd av bristande överensstämmelse med de tak som anges i artiklarna 8 och 40 i 
förordning (EG) nr 73/2009, vilka inte kan hänföras till en särskild budgetpost under artikel 05 03 02.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EEG) nr 404/93 av den 13 februari 1993 om den gemensamma organisationen av marknaden för 
bananer (EGT L 47, 25.2.1993, s. 1). 

Rådets förordning (EG) nr 2201/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för 
bearbetade produkter av frukt och grönsaker (EGT L 297, 21.11.1996, s. 29). 
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KAPITEL 05 03 — DIREKTSTÖD AVSETT ATT BIDRA TILL JORDBRUKENS INKOMSTER, BEGRÄNSA SVÄNGNINGARNA I 
DESSA OCH UPPFYLLA MILJÖ- OCH KLIMATMÅLEN  (forts.)  

05 03 02  (forts.)  

05 03 02 99 (forts.)  

Rådets förordning (EG) nr 2799/98 av den 15 december 1998 om att fastställa ett agromonetärt system för euron 
(EGT L 349, 24.12.1998, s. 1). 

Rådets förordning (EG) nr 247/2006 av den 30 januari 2006 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för 
unionens yttersta randområden (EUT L 42, 14.2.2006, s. 1). 

Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av 
jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad 
marknadsordning”) (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).  

05 03 09 Ersättning för direktstöd till jordbrukare från anslag som överförts i samband med finansiell disciplin  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 441 680 298,76  

Anmärkningar  

Denna artikel innehåller inte några nya anslag men är avsedd för belopp som kan överföras i enlighet med 
artikel 12.2 d i budgetförordningen för återbetalning av minskningen av direktstöden till följd av tillämpningen av 
finansiell disciplin under det föregående året. I enlighet med artikel 26.5 förordning (EU) nr 1306/2013 ska 
medlemsstaterna återbetala överförda anslag till de slutliga stödmottagare som under det budgetår som anslagen 
överförs till omfattas av finansiell disciplin i enlighet med artikel 26.1–26.4 i samma förordning.  

05 03 10 Reserv för kriser inom jordbrukssektorn  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

478 000 000 468 700 000 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag i denna reservartikel är avsett att täcka utgifter för åtgärder som krävs för att hantera större kriser som 
drabbar produktion eller distribution inom jordbruket. 
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KAPITEL 05 03 — DIREKTSTÖD AVSETT ATT BIDRA TILL JORDBRUKENS INKOMSTER, BEGRÄNSA SVÄNGNINGARNA I 
DESSA OCH UPPFYLLA MILJÖ- OCH KLIMATMÅLEN  (forts.)  

05 03 10  (forts.)  

Reserven kommer att fastställas genom en minskning av direktstödet i början av varje år (kapitel 05 03) med hjälp 
av mekanismen för finansiell disciplin i enlighet med artiklarna 25 och 26 i förordning (EU) nr 1306/2013 samt 
artikel 8 i förordning (EU) nr 1307/2013. När kommissionen anser att reserven måste utnyttjas ska den, i enlighet 
med den grundläggande rättsakten, för Europaparlamentet och rådet lägga fram ett förslag till överföring från 
reserven till motsvarande budgetrubriker genom vilka de åtgärder som bedöms vara nödvändiga finansieras. Innan 
kommissionen lägger fram ett förslag om en överföring från reserven måste en undersökning av möjligheterna att 
omfördela anslag företas. Vid budgetårets slut ska alla belopp i reserven som inte gjorts tillgängliga för krisåtgärder 
återbetalas till slutmottagarna av direktstödet i enlighet med artikel 26.5 i förordning (EU) nr 1306/2013. Alla 
eventuella återbetalningar kommer att göras enligt artikel 05 03 09 från anslag som överförts från det föregående 
budgetåret. 

Överföringar som tar reserven i anspråk och överföringar tillbaka från reserven till direktstöd ska göras enligt 
budgetförordningen.  

Referensrättsakter  

Interinstitutionellt avtal av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budget- 
disciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (EUT C 373, 20.12.2013, s. 1). 
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KAPITEL 05 04 — LANDSBYGDENS UTVECKLING 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 
Betalni- 
ngar 
2018– 
2020 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

05 04 LANDSBYGDENS 
UTVECKLING  

05 04 01 Slutförande av lands- 
bygdsutveckling finan- 
sierad av EUGFJ:s 
garantisektion –  
Programperioden 
2000–2006  

05 04 01 14 Slutförande av lands- 
bygdsutveckling som 
finansieras genom 
EUGFJ:s garantisektion  –  
Programperioden 
2000–2006 2 p.m. p.m. p.m. p.m. –  488 522,63  – 488 522,63  

Artikel 05 04 01 –  
Delsumma 

p.m. p.m. p.m. p.m. –  488 522,63  – 488 522,63  

05 04 03 Slutförande av övriga 
åtgärder  

05 04 03 02 Vegetabiliska och 
animaliska genetiska 
resurser –  Slutförande av 
tidigare åtgärder 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Artikel 05 04 03  –  
Delsumma 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

05 04 05 Slutförande av lands- 
bygdsutveckling finan- 
sierad av Europeiska 
jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling 
(Ejflu) (2007–2013)  

05 04 05 01 Landsbygdsutveckling- 
sprogram 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 47 161 051,78 271 929 052,59 

05 04 05 02 Operativt tekniskt stöd 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Artikel 05 04 05  –  
Delsumma 

p.m. p.m. p.m. p.m. 47 161 051,78 271 929 052,59  

05 04 51 Slutförande av lands- 
bygdsutveckling finan- 
sierad av EUGFJ:s 
utvecklingssektion  –  
Programperioden före 
2000  2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  
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KAPITEL 05 04 —  LANDSBYGDENS UTVECKLING  (forts.) 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 
Betalni- 
ngar 
2018– 
2020 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar  

05 04 52 Slutförande av lands- 
bygdsutveckling som 
finansieras genom 
EUGFJ:s utvecklings- 
sektion och övergångs- 
åtgärderna för EUGFJ:s 
garantisektions finan- 
siering av landsbygdsut- 
veckling för de nya 
medlemsstaterna  –  
Programperioden 
2000–2006  2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

05 04 60 Europeiska jordbruks- 
fonden för landsbygdsut- 
veckling – Ejflu 
(2014–2020)  

05 04 60 01 Främja hållbar lands- 
bygdsutveckling och en 
jordbrukssektor inom 
unionen som är mer terri- 
toriellt och miljömässigt 
balanserad, klimatvänlig 
och innovativ 2 14 675 251 797 13 100 000 000 14 656 460 137 13 100 000 000 14 346 899 509,—  12 173 540 691,43 92,93 

05 04 60 02 Operativt tekniskt stöd 2 18 308 550 15 023 550 17 115 400 16 725 400 19 634 744,36 13 180 708,38 87,73 

05 04 60 03 Operativt tekniskt stöd 
förvaltat av kommissionen 
på begäran av en 
medlemsstat 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

05 04 60 04 Europeiska solidari- 
tetskåren –  Bidrag från 
Europeiska jordbruks- 
fonden för landsbygdsut- 
veckling (Ejflu) 2 p.m. p.m. p.m. 540 000 1 800 000,—  1 350 000,—  

Artikel 05 04 60  –  
Delsumma 

14 693 560 347 13 115 023 550 14 673 575 537 13 117 265 400 14 368 334 253,36 12 188 071 399,81 92,93  

Kapitel 05 04 –  Totalt 14 693 560 347 13 115 023 550 14 673 575 537 13 117 265 400 14 415 006 782,51 12 459 511 929,77 95,00  

Anmärkningar  

Inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artikel 6 7 1 i inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare 
anslag under alla budgetposter för Ejflu i detta kapitel i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen. 

Vid beräkningen av budgetanslagen togs ett belopp på 341 000 000 EUR från punkt 6 7 1 1 i inkomstberäkningen 
med i beräkningen för artikel 05 04 60, särskilt punkt 05 04 60 01. 
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KAPITEL 05 04 — LANDSBYGDENS UTVECKLING  (forts.) 

05 04 01 Slutförande av landsbygdsutveckling finansierad av EUGFJ:s garantisektion  –  Programperioden 2000–2006 

05 04 01 14 Slutförande av landsbygdsutveckling som finansieras genom EUGFJ:s garantisektion –  Programperioden 
2000–2006  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m.  –  488 522,63  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka belopp som medlemsstaten drivit in men som inte kan betraktas som en oegentlighet 
eller försummelse enligt artikel 32 i förordning (EG) nr 1290/2005. Dessa belopp kommer att föras in som 
korrigeringar för utgifter som tidigare finansierades enligt punkterna 05 04 01 01–05 04 01 13 och kan inte 
återanvändas av medlemsstaterna. 

Det är också avsett att täcka betalning av restbelopp som deklarerats av medlemsstaterna efter tillämpning av 
artikel 39.3 i rådets förordning (EG) nr 1290/2005. 

Alla inkomster som införs i artikel 6 7 0 i den allmänna inkomstberäkningen får ge upphov till ytterligare anslag 
under valfri punkt i denna artikel i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen. 

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden 
för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar 
(EGT L 160, 26.6.1999, s. 80). 

Rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna 
(EGT L 161, 26.6.1999, s. 1). 

Rådets förordning (EG) nr 1268/1999 av den 21 juni 1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för 
jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden 
(EGT L 161, 26.6.1999, s. 87). 

Rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbruk- 
spolitiken (EUT L 209, 11.8.2005, s. 1), särskilt artikel 39.  

05 04 03 Slutförande av övriga åtgärder  

05 04 03 02 Vegetabiliska och animaliska genetiska resurser  –  Slutförande av tidigare åtgärder  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  
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KAPITEL 05 04 — LANDSBYGDENS UTVECKLING  (forts.) 

05 04 03 (forts.)  

05 04 03 02 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka avslutandet av åtaganden inom ramen för unionsprogrammet för konservering, 
karakterisering, insamling och nyttjande av genetiska resurser inom jordbruket. 

Detta anslag ska framför allt gå till hållbar användning och vidareutveckling av den biologiska mångfalden genom 
samarbete mellan jordbrukarna, icke-statliga organisationer på detta område och statliga och privata institut. 
Dessutom bör upplysning av konsumenterna främjas på detta område. 

Alla inkomster som införs i artikel 6 7 0 i den allmänna inkomstberäkningen får ge upphov till ytterligare anslag i 
enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 870/2004 av den 24 april 2004 om inrättande av ett program för bevarande, 
karakterisering, insamling och nyttjande av genetiska resurser inom jordbruket och om upphävande av förordning 
(EG) nr 1467/94 (EUT L 162, 30.4.2004, s. 18). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning 
och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/ 
78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 549). 

05 04 05 Slutförande av landsbygdsutveckling finansierad av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(Ejflu) (2007–2013)  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning 
och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/ 
78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 549). 

Rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd från Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (Ejflu) till utveckling av landsbygden (EUT L 277, 21.10.2005, s. 1). 
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05 04 05  (forts.)  

Rådets förordning (EG) nr 378/2007 av den 27 mars 2007 om fastställande av bestämmelser för frivillig modulering 
av direktstöd enligt förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för 
direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, och 
om ändring av förordning (EG) nr 1290/2005 (EUT L 95, 5.4.2007, s. 1). 

Rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för 
system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa 
stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/ 
2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003 (EUT L 30, 31.1.2009, s. 16). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1310/2013 av den 17 december 2013 om vissa övergångs- 
bestämmelser för stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu), 
om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 vad gäller resurser och resursför- 
delning avseende år 2014 och om ändring av rådets förordning (EG) nr 73/2009 och Europaparlamentets och rådets 
förordningar (EU) nr 1307/2013, (EU) nr 1306/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller deras tillämpning under år 
2014 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 865).  

Referensrättsakter  

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 335/2013 av den 12 april 2013 om ändring av förordning (EG) 
nr 1974/2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsut- 
veckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) (EUT L 105, 13.4.2013, s. 1). 

05 04 05 01 Landsbygdsutvecklingsprogram  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 47 161 051,78 271 929 052,59  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att finansiera åtaganden enligt landsbygdsutvecklingsprogrammen för 2007–2013 som 
finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu). 

05 04 05 02 Operativt tekniskt stöd  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  
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05 04 05 (forts.)  

05 04 05 02 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att finansiera åtaganden inom ramen för tekniskt stöd i enlighet med artikel 66.1 i förordning 
(EG) nr 1698/2005, särskilt avseende det europeiska nätverket för landsbygdsutveckling.  

05 04 51 Slutförande av landsbygdsutveckling finansierad av EUGFJ:s utvecklingssektion  – Programperioden före 2000  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående betalningar för åtaganden inom ramen för EUGFJ:s utvecklingssektion för 
programperioder före 2000 avseende de tidigare målen 1, 6, 5a, 5b och gemenskapsinitiativen. 

Anslaget är också avsett att täcka utestående åtaganden under föregående programperiod inom ramen för innovativa 
åtgärder eller åtgärder för förberedning, uppföljning eller utvärdering och alla andra liknande tekniska stödinsatser 
som föreskrivs i förordningarna. 

Det är också avsett att finansiera resterande utgifter för de föregående fleråriga insatserna, särskilt de som har 
godkänts och genomförts inom ramen för andra förordningar som nämns nedan och som inte tillhör strukturfon- 
dernas prioriterade mål. 

I tillämpliga fall ska detta anslag också utnyttjas för EUGFJ:s utvecklingssektion för att finansiera insatser för vilka 
motsvarande åtagandebemyndiganden varken är disponibla eller budgeterade för programplaneringen 2000–2006. 

I artikel 39 i förordning (EG) nr 1260/1999 finns bestämmelser om finansiella korrigeringar från vilka eventuella 
inkomster ska tas upp under punkt 6500 i inkomstberäkningen. Dessa inkomster får ge upphov till ytterligare anslag 
enligt artiklarna 21 och 177 i budgetförordningen i de fall detta bedöms vara nödvändigt för att täcka risker för att 
tidigare beslutade korrigeringar behöver upphävas eller reduceras. 
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05 04 51  (forts.) 

Rättslig grund 

Rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden 
för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar 
(EGT L 160, 26.6.1999, s. 80). 

Rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna 
(EGT L 161, 26.6.1999, s. 1). 

Rådets förordning (EG) nr 1268/1999 av den 21 juni 1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för 
jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden 
(EGT L 161, 26.6.1999, s. 87). 

Rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbruk- 
spolitiken (EUT L 209, 11.8.2005, s. 1), särskilt artikel 39.  

Referensrättsakter  

Meddelande från kommissionen till medlemsstaterna av den 15 juni 1994 om fastställande av riktlinjerna för de 
operativa program som medlemsstaterna uppmanas föreslå inom ramen för ett gemenskapsinitiativ som gäller 
regioner i randområden (Regis II) (EGT C 180, 1.7.1994, s. 44). 

Meddelande från kommissionen till medlemsstaterna av den 15 juni 1994 om fastställande av riktlinjerna för de 
globala stöd eller integrerade operativa program vilka medlemsstaterna inbjuds söka bidrag ur inom ramen för ett 
gemenskapsinitiativ som gäller landsbygdens utveckling (Leader II) (EGT C 180, 1.7.1994, s. 48). 

Meddelande från kommissionen till medlemsstaterna av den 15 juni 1994 om fastställande av riktlinjerna för de 
operativa program som medlemsstaterna uppmanas föreslå inom ramen för ett gemenskapsinitiativ som gäller 
utvecklingen av gränsområden, gränsöverskridande samarbete och utvalda energinät (Interreg II) (EGT C 180, 
1.7.1994, s. 60). 

Meddelande från kommissionen till medlemsstaterna av den 16 maj 1995 om riktlinjer för ett initiativ inom ramen 
för det särskilda stödprogrammet för fred och försoning i Nordirland och gränsgrevskapen på Irland (EGT C 186, 
20.7.1995, s. 3) (programmet Peace I). 

Meddelande från kommissionen till medlemsstaterna av den 8 maj 1996 om fastställande av riktlinjer för åtgärd- 
sprogram som medlemsstaterna inbjuds att utarbeta inom ramen för gemenskapsinitiativet Interreg om samarbete 
vad avser fysisk planering (EGT C 200, 10.7.1996, s. 23) (Interreg II C). 

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkom- 
mittén av den 26 november 1997 om det särskilda stödprogrammet för fred och försoning i Nordirland och 
gränsgrevskapen på Irland (1995–1999) (KOM(1997) 642 slutlig). 
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KAPITEL 05 04 — LANDSBYGDENS UTVECKLING  (forts.) 

05 04 52 Slutförande av landsbygdsutveckling som finansieras genom EUGFJ:s utvecklingssektion och 
övergångsåtgärderna för EUGFJ:s garantisektions finansiering av landsbygdsutveckling för de nya 
medlemsstaterna  –  Programperioden 2000–2006 

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående betalningar för åtaganden som ingåtts under programperioden 2000–2006 
avseende EUGFJ:s utvecklingssektion Mål 1, gemenskapsinitiativet Leader+ och det särskilda programmet för fred 
och försoning. 

Det är också avsett att täcka EUGFJ:s utvecklingssektions åtaganden från programperioden 2000–2006 för tekniskt 
stöd i enlighet med artikel 23 i förordning (EG) nr 1260/1999. 

I artikel 39 i förordning (EG) nr 1260/1999 finns bestämmelser om finansiella korrigeringar från vilka eventuella 
inkomster ska tas upp under punkt 6 5 0 0 i inkomstberäkningen. Dessa inkomster får ge upphov till ytterligare 
anslag enligt artiklarna 21 och 177 i budgetförordningen i de fall detta bedöms vara nödvändigt för att täcka risker 
för att tidigare beslutade korrigeringar behöver upphävas eller reduceras.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden 
för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar (EGT 
L 160, 26.6.1999, s. 80). 

Akt om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands. 
Republikens Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och 
Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning av 
fördragen (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33), och särskilt punkt 6A.26 i bilaga II: ”Förteckning enligt artikel 20 i 
anslutningsakten”, anpassad genom rådets beslut 2004/281/EG (EUT L 93, 30.3.2004, s. 1). 

Rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbruk- 
spolitiken (EUT L 209, 11.8.2005, s. 1), särskilt artikel 39.  

Referensrättsakter  

Kommissionens beslut 1999/501/EG av den 1 juli 1999 om fastställande av en vägledande fördelning mellan 
medlemsstaterna av åtagandebemyndiganden inom ramen för strukturfondernas mål 1 för perioden 2000 till och med 
2006 (EGT L 194, 27.7.1999, s. 49), särskilt skäl 5. 

Kommissionens meddelande till medlemsstaterna av den 14 april 2000 om fastställande av riktlinjer för gemen- 
skapsinitiativet för landsbygdens utveckling (Leader+) (EGT C 139, 18.5.2000, s. 5). 
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KAPITEL 05 04 — LANDSBYGDENS UTVECKLING  (forts.) 

05 04 60 Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling  –  Ejflu (2014–2020)  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhålln- 
ingsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om 
fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) 
nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för lands- 
bygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets 
förordning (EG) nr 1698/2005 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 487). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning 
och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/ 
78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 549). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1310/2013 av den 17 december 2013 om vissa övergångs- 
bestämmelser för stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu), 
om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 vad gäller resurser och resursför- 
delning avseende år 2014 och om ändring av rådets förordning (EG) nr 73/2009 och Europaparlamentets och rådets 
förordningar (EU) nr 1307/2013, (EU) nr 1306/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller deras tillämpning under år 
2014 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 865). 

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 
2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1475 av den 2 oktober 2018 om fastställande av den rättsliga 
ramen för den europeiska solidaritetskåren och om ändring av förordning (EU) nr 1288/2013, förordning (EU) nr 
1293/2013 och beslut nr 1313/2013/EU (EUT L 250, 4.10.2018, s. 1). 

05 04 60 01 Främja hållbar landsbygdsutveckling och en jordbrukssektor inom unionen som är mer territoriellt och miljömässigt 
balanserad, klimatvänlig och innovativ  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

14 675 251 797 13 100 000 000 14 656 460 137 13 100 000 000 14 346 899 509,— 12 173 540 691,43 
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KAPITEL 05 04 — LANDSBYGDENS UTVECKLING  (forts.) 

05 04 60 (forts.)  

05 04 60 01 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av landsbygdsutvecklingsprogrammen för 2014–2020 som finansieras 
av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu). 

Åtgärder för landsbygdsutveckling kommer att mätas mot mer förfinade prestationsindikatorer för jordbrukssystem 
och produktionsmetoder i syfte att möta utmaningarna när det gäller klimatförändringar, vattenskydd, biologisk 
mångfald och förnybar energi. 

05 04 60 02 Operativt tekniskt stöd  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

18 308 550 15 023 550 17 115 400 16 725 400 19 634 744,36 13 180 708,38  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka åtgärder för tekniskt stöd på kommissionens initiativ i enlighet med artiklarna 51–54 i 
förordning (EU) nr 1305/2013, artikel 6 i förordning (EU) nr 1306/2013 och artikel 58 i förordning (EU) nr 1303/ 
2013. Detta omfattar det europeiska nätverket för landsbygdsutveckling och nätverket för det europeiska innovation- 
spartnerskapet. 

05 04 60 03 Operativt tekniskt stöd förvaltat av kommissionen på begäran av en medlemsstat  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Denna punkt är avsedd att täcka en del av det nationella anslaget för tekniskt stöd som på kommissionens initiativ 
överförts till tekniskt stöd på begäran av en medlemsstat med tillfälliga budgetproblem. I enlighet med artikel 25 i 
förordning (EU) nr 1303/2013 är punkten avsedd att täcka åtgärder för att kartlägga, prioritera och genomföra 
strukturella och administrativa reformer som svar på de ekonomiska och sociala utmaningarna i denna medlemsstat. 

III/366 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 05 —  JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING



 

KAPITEL 05 04 — LANDSBYGDENS UTVECKLING  (forts.) 

05 04 60  (forts.)  

05 04 60 04 Europeiska solidaritetskåren  –  Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) 

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 540 000 1 800 000,— 1 350 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutvecklings ekonomiska bidrag till 
Europeiska solidaritetskåren i enlighet med dess allmänna och specifika mål. 
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KAPITEL 05 05 — INSTRUMENT FÖR STÖD INFÖR ANSLUTNINGEN  – JORDBRUK OCH LANDSBYGDSUTVECKLING  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

05 05 INSTRUMENT FÖR 
STÖD INFÖR 
ANSLUTNINGEN  –  
JORDBRUK OCH 
LANDSBYGDSUT- 
VECKLING  

05 05 01 Särskilt anslutning- 
sprogram för jordbruk 
och landsbygdsut- 
veckling (Sapard) –  
Slutförande av tidigare 
åtgärder (före 2014)  

05 05 01 01 Sapard-instrumentet 
inför anslutningen –  
Slutförande av 
programmet 
(2000–2006) 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 

05 05 01 02 Sapard-instrumentet 
inför anslutningen –  
Slutförande av 
föranslutningsstöd till 
åtta ansökarländer 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 

Artikel 05 05 01 –  
Delsumma 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 

05 05 02 Instrument för 
föranslutningsstöd för 
landsbygdsutveckling 
(Ipard)  – Slutförande 
av programmet 
(2007–2013) 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 

05 05 03 Stöd till Albanien, 
Bosnien och Herc- 
egovina, Kosovo ( 1 ), 
Montenegro, Serbien 
och Nordmakedonien  

05 05 03 01 Stöd för politiska 
reformer och gradvis 
anpassning till unionens 
regelverk 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 
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KAPITEL 05 05  —  INSTRUMENT FÖR STÖD INFÖR ANSLUTNINGEN  –  JORDBRUK OCH LANDSBYGDSUTVECKLING  (forts.)  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar  

05 05 03 (forts.) 

05 05 03 02 Stöd för ekonomisk, 
social och territoriell 
utveckling och gradvis 
anpassning till unionens 
regelverk 4 84 000 000 38 000 000 78 000 000 25 000 000 59 000 000,— 34 521 381,13 90,85  

Artikel 05 05 03  –  
Delsumma 

84 000 000 38 000 000 78 000 000 25 000 000 59 000 000,— 34 521 381,13 90,85  

05 05 04 Stöd till Turkiet  

05 05 04 01 Stöd för politiska 
reformer och gradvis 
anpassning till unionens 
regelverk 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

05 05 04 02 Stöd för ekonomisk, 
social och territoriell 
utveckling och gradvis 
anpassning till unionens 
regelverk 4 28 178 364 80 000 000 40 000 000 35 000 000 131 000 000,— 63 779 765,48 79,72  

Artikel 05 05 04  –  
Delsumma 

28 178 364 80 000 000 40 000 000 35 000 000 131 000 000,— 63 779 765,48 79,72  

Kapitel 05 05  –  Totalt 112 178 364 118 000 000 118 000 000 60 000 000 190 000 000,— 98 301 146,61 83,31  

( 1 ) Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella 
domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.  

05 05 01 Särskilt anslutningsprogram för jordbruk och landsbygdsutveckling (Sapard)  –  Slutförande av tidigare åtgärder 
(före 2014)  

Anmärkningar  

Följande rättsliga grund gäller alla budgetposter i denna artikel om inte annat anges:  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 1268/1999 av den 21 juni 1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för 
jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden 
(EGT L 161, 26.6.1999, s. 87). 

Rådets förordning (EG) nr 2257/2004 av den 20 december 2004 om ändring av förordningarna (EEG) nr 3906/89, 
(EG) nr 1267/1999, (EG) nr 1268/1999 och (EG) nr 2666/2000 för att ta hänsyn till Kroatiens ställning som 
kandidatland (EUT L 389, 30.12.2004, s. 1). 

Rådets förordning (EG) nr 1085/2006 av den 17 juli 2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför 
anslutningen (EUT L 210, 31.7.2006, s. 82). 
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KAPITEL 05 05 — INSTRUMENT FÖR STÖD INFÖR ANSLUTNINGEN – JORDBRUK OCH LANDSBYGDSUTVECKLING  (forts.)  

05 05 01 (forts.)  

05 05 01 01 Sapard-instrumentet inför anslutningen –  Slutförande av programmet (2000–2006)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalning av åtaganden som gjorts till och med den 31 december 2006 i Bulgarien, 
Rumänien och Kroatien för stödåtgärder i samband med jordbruk och landsbygdsutveckling inom programmet 
Sapard. 

Inga administrativa utgifter, oavsett föremålet för åtgärden, ska beviljas under denna punkt. 

Inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artikel 6 5 2 i den allmänna inkomstberäkningen kan ge upphov 
till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen. 

05 05 01 02 Sapard-instrumentet inför anslutningen –  Slutförande av föranslutningsstöd till åtta ansökarländer  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningen av åtaganden som gjorts till och med den 31 december 2003 för 
stödåtgärder i samband med jordbruk och landsbygdsutveckling inom programmet Sapard i de åtta kandidatländer 
som blev medlemsstater 2004. 

Inga administrativa utgifter, oavsett föremålet för åtgärden, ska beviljas under denna punkt.  

05 05 02 Instrument för föranslutningsstöd för landsbygdsutveckling (Ipard) –  Slutförande av programmet (2007–2013)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  
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KAPITEL 05 05 — INSTRUMENT FÖR STÖD INFÖR ANSLUTNINGEN  –  JORDBRUK OCH LANDSBYGDSUTVECKLING  (forts.)  

05 05 02 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år. 

Inkomster avsatta för särskilda ändamål i artikel 6 5 3 i inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag 
enligt denna artikel, i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 1085/2006 av den 17 juli 2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför 
anslutningen (EUT L 210, 31.7.2006, s. 82).  

05 05 03 Stöd till Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo ( 1 ), Montenegro, Serbien och Nordmakedonien  

05 05 03 01 Stöd för politiska reformer och gradvis anpassning till unionens regelverk  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Inom instrumentet för stöd inför anslutning (IPA II) tar detta anslag itu med följande särskilda mål i västra Balkan: 

—  Stöd för politiska reformer. 

—  Förstärkning av förmågan hos de stödmottagare som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 231/2014 att på 
alla nivåer uppfylla de skyldigheter som följer av medlemskapet i unionen på området politiska reformer, genom 
stöd till en gradvis anpassning till och antagande, genomförande och kontroll av efterlevnaden av unionens 
regelverk. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer, eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsprojekt eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen. Dessa bidrag enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för 
att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 21.2 a ii och e i budgetförordningen. De belopp som ska 
tas upp under budgetrubriken för administrativa stödutgifter följer, utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 235.5 i budgetförordningen, av villkoren i bidragsavtalet för varje operativt program. I genomsnitt ska dessa 
anslag inte överstiga 4 % av bidragen till det motsvarande programmet i varje kapitel. 

( 1 ) Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och 
med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring. 
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KAPITEL 05 05 — INSTRUMENT FÖR STÖD INFÖR ANSLUTNINGEN – JORDBRUK OCH LANDSBYGDSUTVECKLING  (forts.)  

05 05 03 (forts.) 

05 05 03 01  (forts.) 

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 231/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett instrument 
för stöd inför anslutningen (IPA II) (EUT L 77, 15.3.2104, s. 11), särskilt artikel 2.1 a och c. 

05 05 03 02 Stöd för ekonomisk, social och territoriell utveckling och gradvis anpassning till unionens regelverk  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

84 000 000 38 000 000 78 000 000 25 000 000 59 000 000,—  34 521 381,13  

Anmärkningar  

Inom ramen för instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA II) inriktas detta anslag på följande särskilda mål på 
västra Balkan: 

—  Tillhandahålla stöd för ekonomisk, social och territoriell utveckling i syfte att uppnå en smart, hållbar och 
inkluderande tillväxt för alla. 

—  Stärka förmågan hos de stödmottagare som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 231/2014 att på alla 
nivåer uppfylla de skyldigheter som följer av medlemskapet i unionen med avseende på ekonomisk, social och 
territoriell utveckling genom stöd till en gradvis anpassning till och antagande, genomförande och kontroll av 
efterlevnaden av unionens regelverk, inbegripet förberedelser för förvaltningen av EU:s strukturfonder, Samman- 
hållningsfonden och Ejflu. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer, eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsprojekt eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen. Dessa bidrag enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för 
att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 21.2 a ii och e i budgetförordningen. De belopp som ska 
tas upp under budgetrubriken för administrativa stödutgifter följer, utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 235.5 i budgetförordningen, av villkoren i bidragsavtalet för varje operativt program. I genomsnitt ska dessa 
anslag inte överstiga 4 % av bidragen till det motsvarande programmet i varje kapitel. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artikel 6 5 4 i den allmänna inkomstberäkningen kan ge 
upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 231/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett instrument 
för stöd inför anslutningen (IPA II) (EUT L 77, 15.3.2104, s. 11), särskilt artikel 2.1 b och c. 
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KAPITEL 05 05 — INSTRUMENT FÖR STÖD INFÖR ANSLUTNINGEN  –  JORDBRUK OCH LANDSBYGDSUTVECKLING  (forts.)  

05 05 04 Stöd till Turkiet  

05 05 04 01 Stöd för politiska reformer och gradvis anpassning till unionens regelverk  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Inom ramen för instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA II) inriktas detta anslag på följande särskilda mål i 
Turkiet:  

—  Stöd för politiska reformer. 

—  Förstärkning av förmågan hos de stödmottagare som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 231/2014 att på 
alla nivåer uppfylla de skyldigheter som följer av medlemskapet i unionen på området politiska reformer genom 
stöd till en gradvis anpassning till och antagande, genomförande och kontroll av efterlevnaden av unionens 
regelverk. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer, eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsprojekt eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen. Dessa bidrag enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för 
att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 21.2 a ii och e i budgetförordningen. De belopp som ska 
tas upp under budgetrubriken för administrativa stödutgifter följer, utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 235.5 i budgetförordningen, av villkoren i bidragsavtalet för varje operativt program. I genomsnitt ska dessa 
anslag inte överstiga 4 % av bidragen till det motsvarande programmet i varje kapitel.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 231/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett instrument 
för stöd inför anslutningen (IPA II) (EUT L 77, 15.3.2104, s. 11), särskilt artikel 2.1 a och c. 

05 05 04 02 Stöd för ekonomisk, social och territoriell utveckling och gradvis anpassning till unionens regelverk  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

28 178 364 80 000 000 40 000 000 35 000 000 131 000 000,— 63 779 765,48 
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KAPITEL 05 05 — INSTRUMENT FÖR STÖD INFÖR ANSLUTNINGEN – JORDBRUK OCH LANDSBYGDSUTVECKLING  (forts.)  

05 05 04 (forts.) 

05 05 04 02  (forts.) 

Anmärkningar  

Inom ramen för instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA II) inriktas detta anslag följande särskilda mål i 
Turkiet:  

—  Tillhandahålla stöd för ekonomisk, social och territoriell utveckling i syfte att uppnå en smart, hållbar och 
inkluderande tillväxt för alla. 

—  Stärka förmågan hos de stödmottagare som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 231/2014 att på alla 
nivåer uppfylla de skyldigheter som följer av medlemskapet i unionen med avseende på ekonomisk, social och 
territoriell utveckling, genom stöd till en gradvis anpassning till och antagande, genomförande och kontroll av 
efterlevnaden av unionens regelverk, inbegripet förberedelser för förvaltningen av EU:s strukturfonder, Samman- 
hållningsfonden och Ejflu. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer, eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsprojekt eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen. Dessa bidrag enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för 
att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 21.2 a ii och e i budgetförordningen. De belopp som ska 
tas upp under budgetrubriken för administrativa stödutgifter följer, utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 235.5 i budgetförordningen, av villkoren i bidragsavtalet för varje operativt program. I genomsnitt ska dessa 
anslag inte överstiga 4 % av bidragen till det motsvarande programmet i varje kapitel. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artikel 6 5 4 i den allmänna inkomstberäkningen kan ge 
upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 231/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett instrument 
för stöd inför anslutningen (IPA II) (EUT L 77, 15.3.2014, s. 11), särskilt artikel 2.1 a och c. 
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KAPITEL 05 06 — INTERNATIONELLA ASPEKTER AV POLITIKOMRÅDET JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

05 06 INTERNATIONELLA 
ASPEKTER AV 
POLITIKOMRÅDET 
JORDBRUK OCH 
LANDSBYGDENS 
UTVECKLING  

05 06 01 Internationella jord- 
bruksavtal  4 6 300 000 6 300 000 6 300 000 6 300 000 4 460 059,15 4 460 059,15 70,79  

05 06 02 Internationella jord- 
bruksorganisationer  4 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000,— 140 000,—  100,00  

Kapitel 05 06 –  Totalt 6 440 000 6 440 000 6 440 000 6 440 000 4 600 059,15 4 600 059,15 71,43  

05 06 01 Internationella jordbruksavtal  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

6 300 000 6 300 000 6 300 000 6 300 000 4 460 059,15 4 460 059,15  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka unionens bidrag till nedan nämnda internationella överenskommelser.  

Rättslig grund  

Rådets beslut 92/580/EEG av den 13 november 1992 om undertecknande och ingående av Internationella 
sockeravtalet 1992 (EGT L 379, 23.12.1992, s. 15). 

Rådets beslut 96/88/EG av den 19 december 1995 om Europeiska gemenskapens godkännande av konventionen om 
handel med spannmål och konventionen om livsmedelsbistånd, vilka utgör 1995 års internationella spannmålsavtal 
(EGT L 21, 27.1.1996, s. 47). 

Rådets beslut 2005/800/EG av den 14 november 2005 om ingående av 2005 års internationella avtal om olivolja och 
bordsoliver (EUT L 302, 19.11.2005, s. 46). 

Rådets beslut 2014/664/EU av den 15 september 2014 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens 
vägnar i Internationella olivoljerådets medlemsråd vad gäller en förlängning av 2005 års internationella avtal om 
olivolja och bordsoliver (EUT L 275, 17.9.2014, s. 6). 

Information om förlängningen av 1995 års konvention om handel med spannmål. Vid sitt 45:e sammanträde 
(London den 5 juni 2017) beslutade Internationella spannmålsrådet att förlänga 1995 års konvention om handel 
med spannmål för en period på två år till och med den 30 juni 2019 (EGT L 21, 27.1.1996, s. 49). 
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1992&mm=12&jj=23&type=L&nnn=379&pppp=0015&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=01&jj=27&type=L&nnn=021&pppp=0047&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2005&mm=11&jj=19&type=L&nnn=302&pppp=0046&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2014&mm=09&jj=17&type=L&nnn=275&pppp=0006&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=01&jj=27&type=L&nnn=021&pppp=0049&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 05 06 — INTERNATIONELLA ASPEKTER AV POLITIKOMRÅDET JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING  
(forts.) 

05 06 01 (forts.) 

Information om förlängningen av 1992 års internationella sockeravtal. Vid sitt 52:a sammanträde (London den 
1 december 2017) beslutade Internationella sockerrådet att förlänga 1992 års internationella sockeravtal med en 
period på två år till och med den 31 december 2019 (EGT L 379, 23.12.1992, s. 16). 

Rådets beslut (EU) 2016/1892 av den 10 oktober 2016 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om 
provisorisk tillämpning av 2015 års internationella avtal om olivolja och bordsoliver (EUT L 293, 28.10.2016, s. 2). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1)), 
särskilt artikel 58.2 d.  

Referensrättsakter  

Förslag till rådets beslut, framlagt av kommissionen den 27 juli 2018, om Europeiska unionens anslutning till 
Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar 
(COM(2018) 350 final).  

05 06 02 Internationella jordbruksorganisationer 

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

140 000 140 000 140 000 140 000 140 000,—  140 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka unionens bidrag till Internationella vinorganisationen (OIV). 

Rättslig grund  

En uppgift som följer av kommissionens administrativa självständighet enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, 
om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) 
nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om 
upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).  

Referensrättsakter  

Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella 
vinorganisationen (OIV), antaget den 14 september 2018 (2018/0327 (NLE)). 
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 05 07 — REVISION AV JORDBRUKSUTGIFTER FINANSIERADE AV EUROPEISKA GARANTIFONDEN FÖR 
JORDBRUKET (EGFJ) 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

05 07 REVISION AV JORD- 
BRUKSUTGIFTER 
FINANSIERADE AV 
EUROPEISKA 
GARANTIFONDEN 
FÖR JORDBRUKET 
(EGFJ)  

05 07 01 Kontroll av jordbruk- 
sutgifter  

05 07 01 02 Kontroll och före- 
byggande åtgärder  –  
Direktbetalningar från 
unionen 2 10 862 760 10 625 821 9 130 000 9 130 000 9 286 207,98 9 866 132,90 92,85 

05 07 01 06 Utgifter för finansiella 
korrigeringar till förmån 
för medlemsstater till 
följd av beslut om 
avslutande av före- 
gående års räkenskaper 
genom delad förvaltning 
enligt garantisektionen 
vid EUGFJ (tidigare 
åtgärder) och enligt 
EGFJ 2 19 700 000 19 700 000 19 700 000 19 700 000 12 228 519,39 12 228 519,39 62,07 

05 07 01 07 Utgifter för finansiella 
korrigeringar till förmån 
för medlemsstater till 
följd av beslut om 
avslutande av före- 
gående års räkenskaper 
genom delad förvaltning 
enligt garantisektionen 
vid EUGFJ (tidigare 
åtgärder) och enligt 
EGFJ 2 p.m. p.m. 2 600 000 2 600 000 5 158 754,87 5 158 754,87  

Artikel 05 07 01  –  
Delsumma 

30 562 760 30 325 821 31 430 000 31 430 000 26 673 482,24 27 253 407,16 89,87  

05 07 02 Tvistlösning  2 1 000 000 1 000 000 30 000 000 30 000 000 88 774 447,92 88 774 447,92 8 877,44  

Kapitel 05 07 –  Totalt 31 562 760 31 325 821 61 430 000 61 430 000 115 447 930,16 116 027 855,08 370,39  

Anmärkningar  

Alla intäkter som införs i artikel 6 7 0 i den allmänna inkomstberäkningen får ge upphov till ytterligare anslag under 
valfri punkt i detta kapitel i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen. 

Följande rättsliga grund gäller alla artiklar och punkter i detta kapitel om inte annat anges. 
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KAPITEL 05 07 — REVISION AV JORDBRUKSUTGIFTER FINANSIERADE AV EUROPEISKA GARANTIFONDEN FÖR 
JORDBRUKET (EGFJ)  (forts.) 

Rättslig grund 

Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av 
jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad 
marknadsordning”) (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning 
och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/ 
78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 549). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en 
samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, 
(EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671).  

05 07 01 Kontroll av jordbruksutgifter  

05 07 01 02 Kontroll och förebyggande åtgärder –  Direktbetalningar från unionen  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

10 862 760 10 625 821 9 130 000 9 130 000 9 286 207,98 9 866 132,90  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för att genomföra kontroller med hjälp av fjärranalys, kvalitetsbedömningen 
av systemet för identifiering av jordbruksskiften (LPIS) kvalitetsbedömning och därefter stödet till tekniska tjänster i 
enlighet med artikel 6 a och b samt artikel 21 i förordning (EU) nr 1306/2013. 

05 07 01 06 Utgifter för finansiella korrigeringar till förmån för medlemsstater till följd av beslut om avslutande av föregående 
års räkenskaper genom delad förvaltning enligt garantisektionen vid EUGFJ (tidigare åtgärder) och enligt EGFJ  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

19 700 000 19 700 000 12 228 519,39  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka resultaten av beslut om att avsluta räkenskaperna i enlighet med artikel 51 förordning 
(EU) nr 1306/2013 i de fall besluten utfaller till medlemsstaternas fördel. 

Detta anslag är också avsett att täcka resultaten av beslut om att avsluta räkenskaperna som avser omstrukturerings- 
fonden för socker när dessa utfaller till medlemsstaternas fördel. 
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KAPITEL 05 07 — REVISION AV JORDBRUKSUTGIFTER FINANSIERADE AV EUROPEISKA GARANTIFONDEN FÖR 
JORDBRUKET (EGFJ)  (forts.) 

05 07 01  (forts.)  

05 07 01 06  (forts.) 

Rättslig grund 

Rådets förordning (EG) nr 320/2006 av den 20 februari 2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstruk- 
turering av sockerindustrin i gemenskapen och om ändring av förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av 
den gemensamma jordbrukspolitiken (EUT L 58, 28.2.2006, s. 42). 

05 07 01 07 Utgifter för finansiella korrigeringar till förmån för medlemsstater till följd av beslut om avslutande av föregående 
års räkenskaper genom delad förvaltning enligt garantisektionen vid EUGFJ (tidigare åtgärder) och enligt EGFJ  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. 2 600 000 5 158 754,87  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka resultaten av beslut om överensstämmelse i enlighet med artikel 52 förordning (EU) 
nr 1306/2013 i de fall besluten utfaller till medlemsstaternas fördel. 

Detta anslag är också avsett att täcka resultaten av beslut om överensstämmelse vad gäller omstruktureringsfonden 
för socker när dessa utfaller till medlemsstaternas fördel.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 320/2006 av den 20 februari 2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstruk- 
turering av sockerindustrin i gemenskapen och om ändring av förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av 
den gemensamma jordbrukspolitiken (EUT L 58, 28.2.2006, s. 42).  

05 07 02 Tvistlösning  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

1 000 000 30 000 000 88 774 447,92  

Anmärkningar  

Denna artikel är avsedd att täcka ett eventuellt anslag för utgifter för kommissionen som kan komma att beslutas av 
en domstol, inbegripet skadestånd eller räntor. 
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KAPITEL 05 07 — REVISION AV JORDBRUKSUTGIFTER FINANSIERADE AV EUROPEISKA GARANTIFONDEN FÖR 
JORDBRUKET (EGFJ)  (forts.) 

05 07 02  (forts.) 

Denna artikel är också avsedd att täcka alla utgifter som kommissionen kan behöva ta i anspråk enligt artikel 7.2 i 
rådets förordning (EEG) nr 595/91 av den 4 mars 1991 om oriktigheter och återvinning av belopp som felaktigt har 
utbetalats i samband med finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken och om organisationen av ett 
informationssystem på detta område (EGT L 67, 14.3.1991, s. 11). 
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KAPITEL 05 08 — STRATEGISKA FRÅGOR OCH SAMORDNING AV POLITIKOMRÅDET JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS 
UTVECKLING 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

05 08 STRATEGISKA 
FRÅGOR OCH 
SAMORDNING AV 
POLITIKOMRÅDET 
JORDBRUK OCH 
LANDSBYGDENS 
UTVECKLING  

05 08 01 Informationssystemet 
för jordbruksföretagens 
redovisningsuppgifter 
(ISJR)  2 15 710 927 14 340 479 15 682 000 14 075 348 14 743 559,23 14 131 123,37 98,54  

05 08 02 Undersökningar om 
företagsstrukturen i 
jordbruket  2 p.m. 100 000 40 000 000 20 052 664 0,— 6 570 682,44 6 570,68  

05 08 03 Omstrukturering av 
system för jordbruks- 
undersökningar  2 7 500 000 4 940 306 2 800 000 4 970 770 1 895 012,70 6 514 999,—  131,87  

05 08 06 Information om den 
gemensamma jordbruk- 
spolitiken  2 13 700 000 13 700 000 12 275 000 12 275 000 14 557 195,66 14 557 195,66 106,26  

05 08 09 Europeiska garanti- 
fonden för jordbruket 
(EGFJ)  – Operativt 
tekniskt stöd  2 4 518 000 4 518 000 4 800 000 4 800 000 2 491 708,95 2 491 708,95 55,15  

05 08 77 Pilotprojekt och 
förberedande åtgärder  

05 08 77 09 Förberedande åtgärd  –  
Genetiska resurser inom 
växt- och djurriket i 
unionen 2 p.m. p.m. p.m. 192 400 0,— 384 800,—  

05 08 77 10 Pilotprojekt  –  Agropol: 
utveckling av en 
europeisk gränsöver- 
skridande modellregion 
för jordbruket 2 p.m. p.m. p.m. 201 695 0,— 403 390,—  

05 08 77 12 Pilotprojekt  –  Sociala 
ekobyar 2 p.m. p.m. p.m. 252 000 0,— 108 000,—  

05 08 77 13 Pilotprojekt  –  Att 
förbättra kriterierna och 
strategierna för krisföre- 
byggande och krish- 
antering i jordbruks- 
sektorn 2 p.m. p.m. p.m. 208 418 0,— 89 322,—  
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KAPITEL 05 08 —  STRATEGISKA FRÅGOR OCH SAMORDNING AV POLITIKOMRÅDET JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS 
UTVECKLING (forts.) 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar  

05 08 77 (forts.) 

05 08 77 14 Pilotprojekt  –  Omstruk- 
turering av honungs- 
bikedjan samt avels- och 
urvalsprogram avseende 
varroaresistenta 
honungsbin 2 p.m. 269 760 p.m. 269 760 0,— 179 840,— 66,67 

05 08 77 15 Pilotprojekt  –  Analys av 
bästa modeller för hur 
producentorganisationer 
kan skapas, utföra sina 
uppgifter och få stöd 2 p.m. p.m. p.m. 208 950 0,— 89 550,— 

05 08 77 16 Förberedande åtgärd – 
Smarta lands- 
bygdsområden på 2000- 
talet 2 p.m. 3 650 000 4 000 000 2 990 000 3 300 000,— 0,— 0 

05 08 77 17 Pilotprojekt  —  
Utveckling av en verk- 
tygslåda för jordbrukare 
med metoder för 
integrerat växtskydd 
från hela unionen 2 p.m. 315 000 1 050 000 525 000 

05 08 77 18 Pilotprojekt  –  Införande 
av ett operativt program: 
strukturera de jordbruks- 
baserade livsmedelssek- 
torerna för att skydda 
övertagandet av familje- 
jordbruk och håll- 
barheten i det lokala 
jordbruket 2 p.m. 315 000 1 050 000 525 000  

Artikel 05 08 77 –  
Delsumma 

p.m. 4 549 760 6 100 000 5 373 223 3 300 000,— 1 254 902,— 27,58  

05 08 80 Unionens deltagande i 
världsutställningen 
2015 i Milano ”Feeding 
the Planet  –  Energy for 
Life”  2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 

Kapitel 05 08  –  Totalt 41 428 927 42 148 545 81 657 000 61 547 005 36 987 476,54 45 520 611,42 108,00 

Anmärkningar  

Alla intäkter som införs i artikel 6 7 0 i den allmänna inkomstberäkningen får ge upphov till ytterligare anslag för 
alla EGFJ-artiklar och -punkter i detta kapitel i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen. 

Följande rättsliga grund gäller alla artiklar och punkter i detta kapitel om inte annat anges. 
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KAPITEL 05 08 — STRATEGISKA FRÅGOR OCH SAMORDNING AV POLITIKOMRÅDET JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS 
UTVECKLING  (forts.) 

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning 
och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/ 
78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 549). 

05 08 01 Informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter (ISJR) 

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

15 710 927 14 340 479 15 682 000 14 075 348 14 743 559,23 14 131 123,37  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att finansiera schablonersättningar och utveckling av instrument för insamling, bearbetning, 
analys, offentliggörande och spridning av jordbruksföretagens redovisningsuppgifter samt resultatanalys. 

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 1217/2009 av den 30 november 2009 om upprättandet av ett informationssystem för 
jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i 
jordbruksföretag inom Europeiska gemenskapen (EUT L 328, 15.12.2009, s. 27).  

05 08 02 Undersökningar om företagsstrukturen i jordbruket 

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 100 000 40 000 000 20 052 664 0,— 6 570 682,44  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att medfinansiera de statistiska undersökningar som är nödvändiga för uppföljningen av 
unionens strukturer, däribland finansieringen av databasen Eurofarm.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1091 av den 18 juli 2018 om integrerad statistik över 
jordbruksföretag och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1166/2008 och (EU) nr 1337/2011 (EUT L 200, 
7.8.2018, s. 1). 
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KAPITEL 05 08 — STRATEGISKA FRÅGOR OCH SAMORDNING AV POLITIKOMRÅDET JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS 
UTVECKLING  (forts.) 

05 08 03 Omstrukturering av system för jordbruksundersökningar  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

7 500 000 4 940 306 2 800 000 4 970 770 1 895 012,70 6 514 999,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka 

—  utgifter för förbättring av systemen för jordbruksstatistik i unionen,  

—  stöd, kontraktsenliga utgifter och utgifter vid utbetalningar för tjänster i samband med inköp av och sökning i 
databaser,  

—  stöd, kontraktsenliga utgifter och utgifter vid utbetalningar för tjänster i samband med utarbetandet av förebilder 
på jordbruksområdet och utarbetandet av prognoser för jordbruksmarknadernas och jordbruksstrukturernas 
utveckling på kort och medellång sikt samt spridning av resultat,  

—  stöd, kontraktsenliga utgifter och utgifter vid utbetalningar för tjänster i samband med verkställandet av åtgärder 
för tillämpning av fjärranalys, undersökningar av markanvändning och skörd och agrometeorologiska modeller 
för jordbruksstatistik,  

—  stöd, kontraktsenliga utgifter och utgifter vid utbetalningar för tjänster i samband med ekonomiska under- 
sökningar och utveckling av jordbrukspolitiska indikatorer,  

—  stöd, kontraktsenliga utgifter och utgifter vid utbetalningar för tjänster i samband med de insatser som behövs för 
analys, förvaltning, övervakning av jordbruksresurser och genomförandet av den gemensamma jordbruk- 
spolitiken i enlighet med artiklarna 6 c och 22 i förordning (EU) nr 1306/2013, samt för genomförandet av den 
gemensamma ramen för övervakning och utvärdering i enlighet med artiklarna 6 a och 110 i förordning (EU) nr 
1306/2013.  

Rättslig grund 

Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet enligt artikel 58.2 i Europap- 
arlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens 
allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) 
nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/ 
EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

Rådets beslut 96/411/EG av den 25 juni 1996 om förbättring av gemenskapens jordbruksstatistik (EGT L 162, 
1.7.1996, s. 14). 
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KAPITEL 05 08 — STRATEGISKA FRÅGOR OCH SAMORDNING AV POLITIKOMRÅDET JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS 
UTVECKLING  (forts.)  

05 08 03  (forts.) 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1445/2000/EG av den 22 maj 2000 om tillämpning av arealundersökningar 
och fjärranalys inom jordbruksstatistiken under perioden 1999–2003 (EGT L 163, 4.7.2000, s. 1).  

05 08 06 Information om den gemensamma jordbrukspolitiken  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

13 700 000 12 275 000 14 557 195,66  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av unionens informationsåtgärder som syftar till att förklara, 
genomföra och utveckla den gemensamma jordbrukspolitiken och öka allmänhetens kunskap om dess innehåll och 
mål såsom det anges i artikel 45 i förordning (EU) nr 1306/2013. 

Åtgärderna kan vara utformade som årliga arbetsprogram eller andra specifika åtgärder som presenteras av en tredje 
part eller åtgärder som genomförs på kommissionens initiativ.  

05 08 09 Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) –  Operativt tekniskt stöd  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

4 518 000 4 800 000 2 491 708,95  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i enlighet med artikel 6 a, d, e och f i förordning (EU) nr 1306/2013. 

Detta anslag omfattar även utgifter för upprättandet av en analysdatabas för vinprodukter enligt artikel 89.5 a i 
förordning (EU) nr 1306/2013.  

05 08 77 Pilotprojekt och förberedande åtgärder  

05 08 77 09 Förberedande åtgärd  –  Genetiska resurser inom växt- och djurriket i unionen  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 192 400 0,— 384 800,—  
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KAPITEL 05 08 — STRATEGISKA FRÅGOR OCH SAMORDNING AV POLITIKOMRÅDET JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS 
UTVECKLING  (forts.) 

05 08 77  (forts.)  

05 08 77 09 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd i den mening som avses i artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, 
Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av 
förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, 
(EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

05 08 77 10 Pilotprojekt –  Agropol: utveckling av en europeisk gränsöverskridande modellregion för jordbruket  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 201 695 0,—  403 390,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år avseende pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

05 08 77 12 Pilotprojekt –  Sociala ekobyar  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 252 000 0,—  108 000,—  
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KAPITEL 05 08 — STRATEGISKA FRÅGOR OCH SAMORDNING AV POLITIKOMRÅDET JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS 
UTVECKLING  (forts.)  

05 08 77  (forts.)  

05 08 77 12 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år avseende pilotprojektet. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

05 08 77 13 Pilotprojekt – Att förbättra kriterierna och strategierna för krisförebyggande och krishantering i jordbrukssektorn  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 208 418 0,— 89 322,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år avseende pilotprojektet. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

05 08 77 14 Pilotprojekt –  Omstrukturering av honungsbikedjan samt avels- och urvalsprogram avseende varroaresistenta 
honungsbin  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 269 760 p.m. 269 760 0,— 179 840,—  
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KAPITEL 05 08 — STRATEGISKA FRÅGOR OCH SAMORDNING AV POLITIKOMRÅDET JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS 
UTVECKLING  (forts.) 

05 08 77  (forts.)  

05 08 77 14 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år avseende pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

05 08 77 15 Pilotprojekt –  Analys av bästa modeller för hur producentorganisationer kan skapas, utföra sina uppgifter och få stöd 

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 208 950 0,—  89 550,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år avseende pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 05 08 — STRATEGISKA FRÅGOR OCH SAMORDNING AV POLITIKOMRÅDET JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS 
UTVECKLING  (forts.)  

05 08 77  (forts.) 

05 08 77 16 Förberedande åtgärd  –  Smarta landsbygdsområden på 2000-talet  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 3 650 000 4 000 000 2 990 000 3 300 000,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden. 

Denna förberedande åtgärd förbereder genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020 och 
kompletterar det tidigare pilotprojektet Smarta ekosociala byar (2016) och den förberedande åtgärden Smarta 
landsbygdsområden på 2000-talet (2018). Den bidrar till att informera om och förbättra utvecklingen och genom- 
förandet av den gemensamma jordbrukspolitikens strategiska planer där begreppet ”smarta byar”  ingår i en 
resultatindikator. Som ett komplement till pilotprogrammet Smarta ekosociala byar och den förberedande åtgärden 
Smarta landsbygdsområden på 2000-talet tillhandahåller den här förberedande åtgärden kunskap, know-how och en 
rammetod för att utveckla stödsystem för ”smarta byar”  i fler socioekonomiska sammanhang. Man använder sig av 
de lärdomar som dragits av de initiativ som planeras inom ramen för EU:s åtgärd för smarta byar (https:// 
ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-development-2014-2020/looking-ahead/rur-dev-small- 
villages_en.pdf). Eftersom den nya gemensamma jordbrukspolitiken är avsedd att öka subsidiariteten är ett sådant 
arbete en förutsättning för ett lämpligt genomförande av denna aspekt av landsbygdsutvecklingen. Målet med den 
förberedande åtgärden är att genomföra framgångsrika metoder i ett antal medlemsstater i hela unionen, bland annat 
på IKT-området, och online-metoder, t.ex. inrättandet av digitala knytpunkter och andra goda exempel. Den inrättar 
också ett nätverk av exempelbyar (och personer som arbetar med smarta byar) för att skapa en enhetlig ram för 
metoder för unionsstöd till  ”smarta byar”. Detta begrepp är nära knutet till den digitala inre marknaden, digitala 
plattformar, kopplingar mellan städer och landsbygd, delningsekonomin och bioekonomin (innovation, precisions- 
jordbruk, miljöförvaltning, förnybara energikällor, försörjningskedjor, tjänster, lokala livsmedel), bättre livskvalitet, 
utbildning och sysselsättning, med hänsyn tagen till kvinnors och unga människors betydelse. Den kan också bidra 
till att informera om genomförandet av andra ESI-fonder, särskilt enligt det politiska målet för lokala initiativ. 

Dessa mål är helt i linje med Cork-förklaringen 2.0 och Bledförklaringen, som erkänner vikten av att ge tillgång till 
lämplig teknik och lösningar i syfte att skapa ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar. 

Åtgärden kommer att rikta in sig på att utveckla en metod för att främja tillväxt och sysselsättning på landsbygden 
med hjälp av konkreta åtgärder. På grundval av utvalda byar med gemensamma drag  – infrastruktur, olika resurser, 
tjänster, marknadstillträde  –  kommer den att utveckla metoder för att erbjuda lösningar inom följande områden: 

—  Den digitala inre marknaden. 
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KAPITEL 05 08 — STRATEGISKA FRÅGOR OCH SAMORDNING AV POLITIKOMRÅDET JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS 
UTVECKLING  (forts.) 

05 08 77  (forts.)  

05 08 77 16 (forts.)  

—  Kopplingar mellan städer och landsbygd. 

—  Bioekonomin och den cirkulära ekonomin (innovation, precisionsjordbruk, miljöförvaltning, lokala förnybara 
energikällor, leveranskedjan, tjänster, lokala livsmedel).  

—  Delningsekonomin (t.ex. nya lösningar för rörlighet på landsbygden, såsom bilpooler, samåkning, nya para- 
digmer inom turismen, gemensamt utnyttjande och utbyte av jordbruksmaskiner och tjänster). 

—  Teknik (såsom sakernas internet, insamling av stordata, drönare, elfordon och nästa generations mobila bred- 
bandsförbindelser).  

—  Sociala aspekter. 

—  Nya hel- och deltidsjobb som kommer att expandera inom de nämnda ekonomityperna. 

Denna förberedande åtgärd dokumenteras väl genom onlineplattformar för att sprida resultaten. Som ett viktigt 
resultat tillhandahåller den pilotexempel som säkerställer en bättre och effektivare programplanering av unionsmedel 
på landsbygden.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

05 08 77 17 Pilotprojekt —  Utveckling av en verktygslåda för jordbrukare med metoder för integrerat växtskydd från hela 
unionen  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 315 000 1 050 000 525 000 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom pilotprojektet. 
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KAPITEL 05 08 — STRATEGISKA FRÅGOR OCH SAMORDNING AV POLITIKOMRÅDET JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS 
UTVECKLING  (forts.)  

05 08 77  (forts.)  

05 08 77 17 (forts.) 

Unionens lagstiftning har utvecklats under årens lopp för att säkerställa en hållbar användning av bekämpn- 
ingsmedel, men det finns fortfarande många brister i genomförandet på nationell nivå, och jordbrukare säger att 
det är svårt och dyrt att ersätta bekämpningsmedel eller att alternativ saknas. 

På grundval av resultaten av kommissionens nyligen genomförda utvärdering (COM(2017)0587) kommer studien 
att bedöma de åtgärder för integrerat växtskydd som vidtas i varje medlemsstat, även på den jordbruksmark som 
förvaltas enligt principerna om integrerat växtskydd, och eventuellt klassificera dem efter typ av gröda. I under- 
sökningen ska man samla in uppgifter om minskad användning av bekämpningsmedel och metoder. Projektet ska ta 
fram en verktygslåda för att jordbrukare och jordbruksrådgivare ska kunna uppnå det politiska målet att avsevärt 
minska beroendet av bekämpningsmedel. Verktygslådan bör för ett stort antal grödor beskriva vilka protokoll som 
ska följas för integrerat växtskydd, inklusive alternativ till kemiska bekämpningsmedel. Undersökningen ska 
fastställa och föreslå effektiva strategier, till att börja med ändring av jordbruksmetoder med användning av 
växelbruk närhelst så är möjligt, följt av introducering när så är lämpligt av motståndskraftiga varianter av grödor 
och användningen av nyttoinsekter och alternativa bekämpningsmedel osv. Alternativen bör anpassas till lokala 
förhållanden. 

Projektet kommer att ta hänsyn bland annat till erfarenheterna från arbetet i Internationella organisationen för 
biologisk bekämpning (IOBC), International Biocontrol Manufacture Association (IBMA) och organisationer som 
samarbetar med jordbrukare om olika jordbruksmetoder och integrerat växtskydd. 

Studien kommer att innehålla en analys av hur väl den gemensamma jordbrukspolitikens verktyg främjar integrerat 
växtskydd bland jordbrukarna. Den kommer även att föreslå hur metoderna ska utökas i hela Europa med hjälp av 
den gemensamma jordbrukspolitikens instrument för perioden efter 2020 (t.ex. rådgivningstjänster för jordbrukare 
som informerar jordbrukare om hur integrerat växtskydd ska tillämpas) och den gemensamma jordbrukspolitikens 
miljöstruktur för att uppmuntra jordbrukare att tillämpa principerna för integrerat växtskydd. 

I studien kommer man också att undersöka de hinder (verkliga eller uppfattade) som jordbrukare och experter 
upplever och som begränsar spridning och användning av integrerat växtskydd på området. 

EU:s direktiv 2009/128/EG om hållbar användning av bekämpningsmedel föreskriver i artikel 14 att medlems- 
staterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att främja ett växtskydd med låg insats av bekämpningsmedel och så 
långt möjligt ge företräde till icke kemiska metoder, så att yrkesmässiga användare byter till de metoder och 
produkter som är minst skadliga för människors hälsa och miljön bland alla produkter som är tillgängliga för samma 
växtskyddsproblem. 

I kommissionens utvärdering av genomförandet av direktivet om hållbar användning av bekämpningsmedel 
(COM(2017)0587) anges att integrerat växtskydd är en av direktivets hörnstenar, och att det därför är särskilt 
oroande att medlemsstaterna ännu inte har fastställt tydliga mål och sett till att de genomförts, bland annat när det 
gäller en mer allmän användning av markförvaltningstekniker som växelbruk. 

Medlemsstaterna ska dessutom utforma tydligt definierade kriterier så att de systematiskt kan bedöma huruvida de 
åtta principerna för integrerat växtskydd genomförs, och vidta lämpliga verkställighetsåtgärder om så inte är fallet. 
Sådana verktyg kan bekräfta att det avsedda syftet med integrerat växtskydd enligt direktivet, dvs. minskat beroende 
av användning av bekämpningsmedel, har uppnåtts. 

Både rådet (jordbruk) (den 6 november 2017) och Europaparlamentet (den 13 november 2017) har diskuterat 
resultaten i kommissionens rapport och båda har bekräftat sitt åtagande om att säkerställa ett djupare och 
meningsfullt genomförande i framtiden. 
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Detta projekt kommer dels att hjälpa jordbrukare och medlemsstater att börja tillämpa ett integrerat växtskydd på ett 
enhetligt sätt och dels minska jordbrukarnas beroende av bekämpningsmedel. 

Pilotprojektet kommer att ge resultat som kan föras in i forskningsprojektet Stepping up integrated pest management 
och kan bidra till att samla in information om den nuvarande tillämpningen av integrerat växtskydd på fältet, och 
kommer att vara till nytta för medlemsstaterna när de utformar sina planer för den gemensamma jordbrukspolitiken.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

05 08 77 18 Pilotprojekt –  Införande av ett operativt program: strukturera de jordbruksbaserade livsmedelssektorerna för att 
skydda övertagandet av familjejordbruk och hållbarheten i det lokala jordbruket  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 315 000 1 050 000 525 000 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom pilotprojektet. 

Detta pilotprojekt kommer att införa ett operativt program som kommer att ge mervärde och anpassas till djurhålln- 
ingssektorerna, särskilt mejeri- och nötköttssektorerna, för att hantera frågor som rör lokala jordbruk och familje- 
jordbruk. 

Projektet syftar till att i likhet med befintliga operativa program inom frukt- och grönsakssektorn förbättra 
strukturen, konkurrenskraften och resiliensen i dessa sektorer genom att säkra en rättvis, stabil inkomst för 
jordbrukarna oavsett hur produktionen är fördelad, om produktionskostnaderna ökar och om priserna fluktuerar. 

Pilotprojektet behövs för att motverka det oroande låga antalet gårdar som övertas, vilket äventyrar lokala jordbruk 
och familjejordbruk. Dessa småskaliga jordbruk har låg lönsamhet, vilket gör att banker är ovilliga att stödja projekt 
för övertagande av gårdar på grund av bristande ekonomisk bärkraft. 
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Pilotprojektet har därför följande tre specifika mål: 

Mål 1  –  Strukturering av sektorn: 

—  Öka producenternas organisationsnivå och stärka deras ställning i den branschöverskridande kedjan genom 
finansieringsprojekt för att förbättra produktionsplaneringen.  

— Förbättra produktkvaliteten och det kommersiella utnyttjandet och marknadsföringen av produkter genom 
strukturerad dialog med efterföljande led i sektorn. 

—  Stödja en modernisering av företag, en snabb produktanpassning, innovation i produktionsmetoder och krisföre- 
byggande åtgärder.  

—  Stödja miljöskyddsåtgärder och miljövänliga produktionsmetoder (ekologiskt jordbruk). 

Mål 2  –  Stabilisering av inkomsterna:  

Inrätta en kollektiv strategi för hela sektorn genom att införa två verktyg som är tillgängliga inom ramen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken:  

—  en avtalsmekanism för delat mervärde, och  

—  utveckling av ett finansiellt stabiliseringsinstrument för producenternas inkomster. 

Syftet är att ge producenterna möjlighet att hantera prisvolatilitet och att säkerställa en rättvis och stabil inkomst för 
dem för att göra deras företag mer bärkraftiga.  

Mål 3  –  Inrättande av en fond för framtida finansiering:  

En del av det mervärde som skapas på sektorsnivå kan, tillsammans med det offentliga stöd som erhålls, 
återinvesteras genom att en innovativ fond inrättas för att garantera den långsiktiga finansiering som krävs för att 
starta eller överta jordbruksföretag.  

—  Strategi 

Pilotprojektets strategi är att förbättra samstämdheten mellan olika europeiska åtgärder genom att inrätta ett 
sektorsinriktat operativt program. Det tillämpar en mer resultatinriktad offentlig politik. 

Projektet kommer att stärka sammanhållningen mellan föregående och efterföljande led i sektorn och främja nya 
synergieffekter genom en strukturerad dialog mellan alla delar av sektorn genom att öka produktionsvärdet med 
hjälp av en förteckning över specifikationer för att optimera mervärdet när produkter släpps ut på marknaden, 
hantera prisvolatilitet och säkerställa utbudet genom generationsskifte. 
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Jordbrukens hållbarhet kommer inte längre att vara beroende enbart av enskilda producenter utan av ett gemensamt 
tillvägagångssätt som bidrar till att skapa en positiv dynamik på marknaden. Avsikten är således att det här 
pilotprojektet ska gå utanför mjölk- och köttsektorerna och skapa en dynamik som kan överföras till andra lokala 
sektorer som en del av en regions gemensamma strategi för ekonomisk utveckling. 

Det kommer att fungera som en drivkraft för regional utveckling och för att möta utmaningarna med avseende på 
ekonomin (uppfödarnas inkomster och ökat värde på lokala produkter), samhället (skapande av sysselsättning, 
hållbara familjejordbruk), miljön (produktionsvillkor), den fysiska planeringen (övertagande av jordbruksföretag, 
territoriell utveckling) och turismen (korta leveranskedjor).  

—  Bedömning 

En bedömning ska göras efter två år för att fastställa följande: 

(1) Mervärdet av det sektorsinriktade operativa programmet och dess effektivitet i förhållande till målen. 

(2) Det dynamiska arbetet inom branschen och dess eventuella utvidgning till andra jordbruksbaserade livsmedels- 
sektorer i området. 

(3) Erfarenheterna från samspelet mellan verktygen från den gemensamma jordbrukspolitiken inom ramen för ett 
operativt program och det mervärde som skapas av sådana små familjejordbruk i de berörda territorierna som 
står inför liknande problem. 

(4) Relevansen av att upprätthålla pilotprojektet genom en förberedande åtgärd i syfte att anta ett liknande verktyg 
inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).  

05 08 80 Unionens deltagande i världsutställningen 2015 i Milano ”Feeding the Planet  –  Energy for Life” 

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  
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Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år avseende unionens deltagande i 
världsutställningen  ”Feeding the Planet: Energy for Life”  i Milano 2015. 

Rättslig grund  

Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet enligt artikel 58.2 i Europap- 
arlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens 
allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) 
nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/ 
EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

05 09 HORISONT 2020  –  
FORSKNING OCH 
INNOVATION 
KOPPLAT TILL 
JORDBRUK  

05 09 03 Samhälleliga 
utmaningar 

05 09 03 01 Säkerställa tillräcklig 
försörjning av säkra och 
högkvalitativa livsmedel 
och andra biobaserade 
produkter 1,1 322 162 041 246 618 066 287 147 225 211 249 489 241 488 968,—  158 734 070,— 64,36  

Artikel 05 09 03  –  
Delsumma 

322 162 041 246 618 066 287 147 225 211 249 489 241 488 968,—  158 734 070,— 64,36  

05 09 50 Anslag som härrör från 
bidrag från tredje part 
(utanför Europeiska 
ekonomiska samarbet- 
sområdet) till forskning 
och teknisk utveckling  

05 09 50 01 Anslag som härrör från 
bidrag från tredje part 
(utanför Europeiska 
ekonomiska samarbet- 
sområdet) till forskning 
och teknisk utveckling 
(2014–2020) 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 4 227 270,92 6 580 764,17  

Artikel 05 09 50  –  
Delsumma 

p.m. p.m. p.m. p.m. 4 227 270,92 6 580 764,17  

Kapitel 05 09 – Totalt 322 162 041 246 618 066 287 147 225 211 249 489 245 716 238,92 165 314 834,17 67,03  

Anmärkningar  

Dessa anmärkningar gäller samtliga budgetposter i detta kapitel. 

Detta anslag används till Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation, vilket omfattar perioden 
2014–2020. 

Horisont 2020 ska spela en central roll i genomförandet av Europa 2020-strategins flaggskeppsinitiativ  ”Innova- 
tionsunionen”  och andra flaggskeppsinitiativ, bland annat  ”Ett resurseffektivt Europa”,  ”En integrerad industripolitik 
för en globaliserad tid” och ”En digital agenda för Europa”, liksom i fråga om det europeiska forskningsområdets 
(ERA) utveckling och funktion. Horisont 2020 ska bidra till att skapa en ekonomi baserad på kunskap och 
innovation inom hela unionen genom att fungera som hävstång för tillräcklig ytterligare finansiering av forskning, 
utveckling och innovation. 
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Verksamheten genomförs för att eftersträva de allmänna målen i artikel 179 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, för att bidra till framväxten av ett kunskapssamhälle med utgångspunkt i ERA, dvs. genom stöd till 
gränsöverskridande samarbete på alla nivåer i hela unionen för att föra den europeiska forskningens dynamik, 
skaparkraft och styrka till kunskapens yttersta gränser, stärka de mänskliga resurserna för forskning och teknik i 
Europa, kvantitativt och kvalitativt, och stärka forsknings- och innovationskapaciteten i hela Europa samt säkerställa 
att dessa resurser utnyttjas på bästa sätt. 

I Horisont 2020 kommer jämställdhet att behandlas som en övergripande fråga i avsikt att rätta till obalansen mellan 
kvinnor och män och integrera ett jämställdhetsperspektiv när det gäller innehåll för forskning och innovation. 
Särskild hänsyn ska tas till behovet av att stärka kvinnors deltagande på alla nivåer, även i beslutsfattande, inom 
forskning och innovation. 

Anslagen under dessa artiklar och punkter ska också täcka följande: kostnader för möten, konferenser, workshoppar 
och seminarier på hög vetenskaplig eller teknisk nivå som är av europeiskt intresse och som kommissionen 
arrangerar, finansiering av analyser och utvärderingar på hög vetenskaplig eller teknisk nivå som genomförs på 
unionens uppdrag för att utforska nya forskningsområden som lämpar sig för unionsinsatser (bland annat inom 
ramen för ERA:s forskningsverksamhet) och åtgärder för uppföljning eller spridning av programmens resultat (även 
beträffande åtgärder som genomförs inom ramen för föregående ramprogram). 

Detta anslag används i enlighet med Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 1290/2013 av den 
11 december 2013 om reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1906/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 81). 

Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, 
måste läggas till de anslag som tas upp under detta kapitel. Dessa belopp – som härrör från Eftaländernas bidrag, 
vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  – utgör inkomster som avsätts för särskilda ändamål enligt 
bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och 
användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” som fogas till denna del i utgifts- 
beräkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten. 

För vissa åtgärder inom det europeiska samarbetet inom vetenskaplig och teknisk forskning har man planerat ett 
deltagande från tredjeländer eller från institut i tredjeländer. Alla ekonomiska bidrag som förs in i punkterna 6 0 1 3 
och 6 0 1 5 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21 i 
budgetförordningen. 

Eventuella inkomster från stater som medverkar i det europeiska samarbetet inom vetenskaplig och teknisk 
forskning som förs in i punkt 6 0 1 6 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i 
enlighet med artikel 21 i budgetförordningen. 

Eventuella inkomster från kandidatländernas bidrag för deltagande i unionsprogrammen och i förekommande fall 
från de potentiella kandidaterna på västra Balkan, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda 
till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. 

Eventuella inkomster från bidrag från utomstående organ till unionens verksamhet som förs in i punkt 6 0 3 3 i 
inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21 i budgetför- 
ordningen. 
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Ytterligare anslag ställs till förfogande i punkt 05 09 50 01. 

Administrativa anslag i detta kapitel ställs till förfogande i artikel 05 01 05.  

05 09 03 Samhälleliga utmaningar  

Anmärkningar  

Denna prioritering i Horisont 2020 överensstämmer helt och hållet med de politiska prioriteringar och samhälleliga 
utmaningar som beskrivs i Europa 2020-strategin. Dessa verksamheter genomförs med ett problemorienterat 
tillvägagångssätt som för samman resurser och kunskap avseende olika områden, typer av teknik och ämnesom- 
råden. Verksamheterna omfattar hela cykeln från forskning till marknad, med en ny inriktning på innovationsre- 
laterad verksamhet, såsom utprovning, demonstration, provningsanläggningar, stöd för offentlig upphandling, 
utformning, slutanvändarinriktad innovation, social innovation och införandet på marknaden av innovationer. 
Verksamheterna ger direkt stöd till relevanta sektorsspecifika politiska ansvarsområden på unionsnivå. 

05 09 03 01 Säkerställa tillräcklig försörjning av säkra och högkvalitativa livsmedel och andra biobaserade produkter  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

322 162 041 246 618 066 287 147 225 211 249 489 241 488 968,—  158 734 070,—  

Anmärkningar  

Denna verksamhet inriktas på att utveckla mer hållbara och produktiva system för jord- och skogsbruk, samtidigt 
som tjänster, koncept och strategier utvecklas för en livskraftig försörjning på landsbygden. Dessutom läggs särskild 
tonvikt på hälsosamma och säkra livsmedel för alla liksom på konkurrenskraftiga metoder för livsmedelsbearbetning 
som förbrukar mindre resurser och producerar mindre biprodukter. Ansträngningar görs samtidigt för att på ett 
hållbart sätt utnyttja levande akvatiska resurser (t.ex. hållbart och miljövänligt fiske). Koldioxidsnål, resurseffektiv, 
hållbar och konkurrenskraftig europeisk biobaserad industri främjas också. 

Detta anslag används för forskning och innovation på jordbruksområdet som syftar till att trygga försörjningen av 
säkra och högkvalitativa livsmedel och andra biobaserade produkter. Forskningsprojekt i vilka primärproducenter 
direkt deltar prioriteras så att man maximerar den praktiska tillämpligheten av resultaten. 

Inkomster och återbetalningar från finansieringsinstrument till kommissionen som tas upp i punkterna 6 4 1 0 och 6 
4 1 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.5 i 
budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande 
av Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/ 
971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965). 

III/398 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=12&jj=20&type=L&nnn=347&pppp=0965&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 05 09 — HORISONT 2020  –  FORSKNING OCH INNOVATION KOPPLAT TILL JORDBRUK (forts.)  

05 09 03  (forts.)  

05 09 03 01 (forts.)  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013  –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1).  

05 09 50 Anslag som härrör från bidrag från tredje part (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) till 
forskning och teknisk utveckling  

05 09 50 01 Anslag som härrör från bidrag från tredje part (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) till forskning och 
teknisk utveckling (2014–2020)  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 4 227 270,92 6 580 764,17  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka de utgifter som hör samman med sådana inkomster som gör det möjligt att avsätta 
ytterligare anslag från tredje part eller tredjeländer (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) som deltar i 
projekt inom forskning och teknisk utveckling under åren 2014–2020. 

Motsvarande belopp beräknas uppgå till 20 906 000 EUR. 

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen kan inkomster som förts upp under punkterna 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 3 1 
och 6 0 3 3 i inkomstberäkningen leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande. 
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=12&jj=20&type=L&nnn=347&pppp=0104&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2015&mm=07&jj=01&type=L&nnn=169&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

AVDELNING 06 

TRANSPORT OCH RÖRLIGHET  

III/400 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN



 

AVDELNING 06 

TRANSPORT OCH RÖRLIGHET 

Allmän sammanfattning av anslag (2020 och 2019) och genomförande (2018)  

Avdelning 
Kapitel 

Rubrik 
Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

06 01 ADMINISTRATIVA 
UTGIFTER INOM POLITI- 
KOMRÅDET TRANSPORT 
OCH RÖRLIGHET 77 682 963 77 682 963 75 817 686 75 817 686 72 702 908,38 72 702 908,38 

06 02 DEN GEMENSAMMA 
TRANSPORTPOLITIKEN 4 449 780 945 2 713 532 396 4 474 798 409 2 205 492 863 3 785 887 067,73 2 027 062 969,44 

06 03 HORISONT 2020  –  
FORSKNING OCH INNO- 
VATION MED 
ANKNYTNING TILL 
TRANSPORT 283 027 012 256 503 395 257 504 686 228 231 508 259 333 200,23 267 802 471,23  

Avdelning 06 – Totalt 4 810 490 920 3 047 718 754 4 808 120 781 2 509 542 057 4 117 923 176,34 2 367 568 349,05  

5.7.2019 SV III/401Förslag till allmän budget 2020 
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AVDELNING 06 

TRANSPORT OCH RÖRLIGHET 

KAPITEL 06 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET TRANSPORT OCH RÖRLIGHET  

Artiklarna 1, 2, 3 och 5 redovisas i närmare detalj i kapitel XX 01 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 2018–2020 

06 01 ADMINISTRATIVA UTGIFTER 
INOM POLITIKOMRÅDET 
TRANSPORT OCH 
RÖRLIGHET  

06 01 01 Utgifter för tjänstemän och till- 
fälligt anställda som arbetar 
inom politikområdet Transport 
och rörlighet  5,2 38 732 537 37 674 190 35 927 041,72 92,76  

06 01 02 Extern personal och andra 
administrativa utgifter för politi- 
kområdet Transport och 
rörlighet  

06 01 02 01 Extern personal 5,2 2 365 758 2 318 612 2 268 945,— 95,91 

06 01 02 11 Andra administrativa utgifter 5,2 2 167 917 2 146 187 2 408 771,57 111,11  

Artikel 06 01 02 –  Delsumma 4 533 675 4 464 799 4 677 716,57 103,18  

06 01 03 Utgifter avseende utrustning och 
tjänster för informations- och 
kommunikationsteknik inom 
politikområdet Transport och 
rörlighet  5,2 2 540 763 2 525 709 2 876 356,27 113,21  

06 01 04 Stödutgifter för insatser och 
program på politikområdet 
Transport och rörlighet  

06 01 04 01 Utgifter för stöd till Fonden för ett 
sammanlänkat Europa (FSE) –  
Transport 1,1 2 000 000 2 500 000 1 319 426,24 65,97  

Artikel 06 01 04 – Delsumma 2 000 000 2 500 000 1 319 426,24 65,97  

06 01 05 Stödutgifter för program för 
forskning och innovation på 
politikområdet Transport och 
rörlighet  

06 01 05 01 Utgifter för tjänstemän och till- 
fälligt anställda som genomför 
program för forskning och inno- 
vation  – Horisont 2020 1,1 4 332 960 4 248 000 4 865 736,— 112,30 

III/402 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 
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KAPITEL 06 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET TRANSPORT OCH RÖRLIGHET  (forts.)  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 2018–2020  

06 01 05 (forts.) 

06 01 05 02 Extern personal som genomför 
program för forskning och inno- 
vation –  Horisont 2020 1,1 2 649 794 2 597 837 2 485 843,—  93,81 

06 01 05 03 Andra administrativa utgifter för 
program för forskning och inno- 
vation –  Horisont 2020 1,1 650 000 638 400 586 837,58 90,28  

Artikel 06 01 05 – Delsumma 7 632 754 7 484 237 7 938 416,58 104,00  

06 01 06 Genomförandeorgan  

06 01 06 01 Genomförandeorganet för inno- 
vation och nätverk –  Bidrag från 
Fonden för ett sammanlänkat 
Europa (FSE) 1,1 16 081 441 15 129 985 14 209 403,—  88,36 

06 01 06 03 Genomförandeorganet för inno- 
vation och nätverk –  Bidrag från 
Sammanhållningsfonden 1,2 6 161 793 6 038 766 5 754 548,—  93,39  

Artikel 06 01 06 – Delsumma 22 243 234 21 168 751 19 963 951,—  89,75  

Kapitel 06 01 –  Totalt 77 682 963 75 817 686 72 702 908,38 93,59  

06 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som arbetar inom politikområdet Transport och rörlighet  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

38 732 537 37 674 190 35 927 041,72  

06 01 02 Extern personal och andra administrativa utgifter för politikområdet Transport och rörlighet  

06 01 02 01 Extern personal  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

2 365 758 2 318 612 2 268 945,—  

06 01 02 11 Andra administrativa utgifter  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

2 167 917 2 146 187 2 408 771,57 

5.7.2019 SV III/403Förslag till allmän budget 2020 
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KAPITEL 06 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET TRANSPORT OCH RÖRLIGHET (forts.)  

06 01 03 Utgifter avseende utrustning och tjänster för informations- och kommunikationsteknik inom politikområdet 
Transport och rörlighet  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

2 540 763 2 525 709 2 876 356,27  

06 01 04 Stödutgifter för insatser och program på politikområdet Transport och rörlighet  

06 01 04 01 Utgifter för stöd till Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE)  –  Transport  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

2 000 000 2 500 000 1 319 426,24  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka åtgärder för programstöd som definieras i artiklarna 2.7 och 5.2 b i Europap- 
arlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordningarna (EG) 
nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 (EUT L 348, 20.12.2013, s. 129) och har direkt anknytning till de kompletterande 
åtgärder som krävs för att genomföra Fonden för ett sammanlänkat Europa och riktlinjerna för det transeuropeiska 
transportnätet (TEN-T). Detta omfattar utgifter för studier, möten med experter, information och publikationer, 
programvara och databaser, och stöder åtgärder som direkt kan knytas till förverkligandet av målet för Fonden för ett 
sammanlänkat Europa. 

Rättslig grund 

Se artikel 06 02 01. 

06 01 05 Stödutgifter för program för forskning och innovation på politikområdet Transport och rörlighet  

06 01 05 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som genomför program för forskning och innovation –  Horisont 2020  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

4 332 960 4 248 000 4 865 736,—  

Anmärkningar  

Detta anslag täcker utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som genomför program för forskning och 
innovation - Horisont 2020, innehar befattningar som är upptagna på de godkända tjänsteförteckningarna i 
samband med indirekta åtgärder i de icke-nukleära programmen, inbegripet tjänstemän och tillfälligt anställda som 
tjänstgör vid unionens delegationer. 

III/404 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=12&jj=20&type=L&nnn=348&pppp=0129&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 06 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET TRANSPORT OCH RÖRLIGHET  (forts.)  

06 01 05  (forts.) 

06 01 05 01 (forts.)  

Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt 
artikel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna punkt. Dessa belopp –  som härrör 
från Eftaländernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster avsatta för 
särskilda ändamål i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför 
avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i unionens allmänna budget.  

Rättslig grund  

Se kapitel 06 03. 

06 01 05 02 Extern personal som genomför program för forskning och innovation  –  Horisont 2020  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

2 649 794 2 597 837 2 485 843,—  

Anmärkningar  

Detta anslag täcker kostnader för extern personal som genomför program för forskning och innovation  –  Horisont 
2020, i samband med indirekta åtgärder i de icke-nukleära programmen, inbegripet extern personal som tjänstgör vid 
unionens delegationer. 

Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt 
artikel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna punkt. Dessa belopp  –  som härrör 
från Eftaländernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster avsatta för 
särskilda ändamål i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför 
avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i unionens allmänna budget.  

Rättslig grund  

Se kapitel 06 03. 

06 01 05 03 Andra administrativa utgifter för program för forskning och innovation  –  Horisont 2020  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

650 000 638 400 586 837,58 

5.7.2019 SV III/405Förslag till allmän budget 2020 
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KAPITEL 06 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET TRANSPORT OCH RÖRLIGHET (forts.)  

06 01 05 (forts.) 

06 01 05 03  (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka övriga administrativa kostnader i samband med hela förvaltningen av program för 
forskning och innovation  –  Horisont 2020, i samband med indirekta åtgärder i de icke-nukleära programmen, 
inbegripet andra administrativa utgifter för personal som tjänstgör vid unionens delegationer. 

Detta anslag är även avsett att täcka utgifter för studier, möten med experter, information och publikationer som 
direkt kan knytas till förverkligandet av målet för det program eller de åtgärder som omfattas av denna punkt och 
alla andra utgifter för tekniskt eller administrativt bistånd som inte inbegriper uppgifter för offentlig myndighet och 
som kommer att läggas ut på entreprenad av kommissionen i form av tillfälliga servicekontrakt. 

Det är även avsett att täcka utgifter för tekniskt och administrativt stöd i samband med fastställande, förberedelser, 
förvaltning, uppföljning, revision och översyn av program eller projekt, till exempel utgifter för konferenser, 
workshoppar, seminarier, utveckling och underhåll av it-system, tjänsteresor, utbildningar och representationer. 

Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt 
artikel 82 och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna punkt. Dessa belopp –  som härrör från 
Eftaländernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster avsatta för särskilda 
ändamål i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför avsättning av 
motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan Europeiska ekonomiska samarbetsområdet till denna del 
i utgiftsberäkningen, som ingår i unionens allmänna budget.  

Rättslig grund  

Se kapitel 06 03. 

06 01 06 Genomförandeorgan 

06 01 06 01 Genomförandeorganet för innovation och nätverk  –  Bidrag från Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE)  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

16 081 441 15 129 985 14 209 403,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är det bidragsbelopp som är avsett att täcka administrativa utgifter för personal och driftsutgifter för 
genomförandeorganet för innovation och nätverk till följd av genomförandeorganets deltagande i förvaltningen av 
Fonden för ett sammanlänkat Europa, i slutförandet av de projekt som finansieras under programmet för det 
transeuropeiska transportnätet (TEN-T) för perioderna 2000–2006 och 2007–2013. 

III/406 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 
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KAPITEL 06 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET TRANSPORT OCH RÖRLIGHET  (forts.)  

06 01 06  (forts.) 

06 01 06 01 (forts.)  

Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt 
artikel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna punkt. Dessa belopp –  som härrör 
från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som avsätts för att 
täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför 
avsättning av motsvarande anslag till denna del i utgiftsberäkningen och användning av dessa enligt bilagan 
”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”, som ingår i den allmänna budgeten. 

Tjänsteförteckningen för genomförandeorganet återfinns i bilagan ”Personal”  till detta avsnitt. 

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar 
för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram (EGT L 11, 16.1.2003, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om unionens riktlinjer för 
utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och om upphävande av beslut nr 661/2010/EU (EUT L 348, 
20.12.2013, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Fonden 
för ett sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordningarna 
(EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 (EUT L 348, 20.12.2013, s. 129). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1).  

Referensrättsakter  

Kommissionens beslut K(2007) 5282 av den 5 november 2007 om delegering av befogenheter till genomför- 
andeorganet för det transeuropeiska transportnätet för att det ska utföra uppgifter som hänger samman med 
genomförandet av gemenskapsprogrammen för stöd i fråga om det transeuropeiska transportnätet, vilket särskilt 
innefattar användning av anslag som tagits upp i gemenskapens budget. 

Kommissionens genomförandebeslut 2013/801/EU av den 23 december 2013 om inrättande av genomför- 
andeorganet för innovation och nätverk och om upphävande av beslut 2007/60/EG ändrat genom beslut 2008/593/ 
EG (EUT L 352, 24.12.2013, s. 65). 

Kommissionens beslut C(2013) 9235 av den 23 december 2013 om delegering av befogenheter till genomför- 
andeorganet för innovation och nätverk för att det ska utföra uppgifter som hänger samman med genomförandet av 
unionens program på områdena transport, energi och telekommunikationer och på området forskning och innovation 
om energi och transport, vilket i synnerhet omfattar användandet av anslagen i unionens allmänna budget. 

5.7.2019 SV III/407Förslag till allmän budget 2020 
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2003&mm=01&jj=16&type=L&nnn=011&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=12&jj=24&type=L&nnn=352&pppp=0065&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 06 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET TRANSPORT OCH RÖRLIGHET (forts.)  

06 01 06 (forts.)  

06 01 06 03 Genomförandeorganet för innovation och nätverk – Bidrag från Sammanhållningsfonden  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

6 161 793 6 038 766 5 754 548,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är det bidragsbelopp som är avsett att täcka administrativa utgifter för personal och driftsutgifter för 
genomförandeorganet för innovation och nätverk till följd av genomförandeorganets deltagande i förvaltningen av 
Sammanhållningsfondens anslag till Fonden för ett sammanlänkat Europa. 

Tjänsteförteckningen för genomförandeorganet återfinns i bilagan  ”Personal” till denna avdelning. 

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar 
för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram (EGT L 11, 16.1.2003, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om unionens riktlinjer för 
utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och om upphävande av beslut nr 661/2010/EU (EUT L 348, 
20.12.2013, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Fonden 
för ett sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordningarna 
(EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 (EUT L 348, 20.12.2013, s. 129).  

Referensrättsakter  

Kommissionens beslut K(2007) 5282 av den 5 november 2007 om delegering av befogenheter till genomför- 
andeorganet för det transeuropeiska transportnätet för att det ska utföra uppgifter som hänger samman med 
genomförandet av gemenskapsprogrammen för stöd i fråga om det transeuropeiska transportnätet, vilket särskilt 
innefattar användning av anslag som tagits upp i gemenskapens budget. 

Kommissionens genomförandebeslut 2013/801/EU av den 23 december 2013 om inrättande av genomför- 
andeorganet för innovation och nätverk och om upphävande av beslut 2007/60/EG (EUT L 352, 24.12.2013, s. 65). 

Kommissionens beslut C(2013) 9235 av den 23 december 2013 om delegering av befogenheter till genomför- 
andeorganet för innovation och nätverk för att det ska utföra uppgifter som hänger samman med genomförandet av 
unionens program på områdena transport, energi och telekommunikationer och på området forskning och innovation 
om energi och transport, vilket i synnerhet omfattar användandet av anslagen i unionens allmänna budget. 
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KAPITEL 06 02  —  DEN GEMENSAMMA TRANSPORTPOLITIKEN  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

06 02 DEN GEMENSAMMA 
TRANSPORTPOLITIKEN  

06 02 01 Fonden för ett samman- 
länkat Europa (FSE)  

06 02 01 01 Att undanröja flaskhalsar, 
förstärka järnvägens drifts- 
kompatibilitet, komplettera 
felande länkar, och förbättra 
gränsöverskridande sträckor 1,1 1 732 979 805 980 000 000 2 044 649 498 802 702 000 1 416 534 083,32 787 563 954,21 80,36 

06 02 01 02 Att säkerställa hållbara och 
effektiva transportsystem 1,1 333 547 370 95 000 000 217 936 280 73 487 000 159 126 091,56 21 904 658,26 23,06 

06 02 01 03 Att optimera integreringen 
och sammanlänkningen av 
transportslagen och göra 
transporterna mer drifts- 
kompatibla 1,1 457 547 618 372 469 092 359 952 603 313 988 000 395 269 764,88 305 349 243,76 81,98 

06 02 01 04 Fonden för ett samman- 
länkat Europa (FSE) – Till- 
delning från Sammanhålln- 
ingsfonden 1,2 1 774 406 625 1 107 300 000 1 694 390 494 845 552 410 1 649 386 632,—  746 444 268,40 67,41 

06 02 01 05 Att skapa en miljö som 
bättre främjar privata inves- 
teringar i transportinfras- 
trukturprojekt 1,1 p.m. p.m. p.m. 15 000 000 0,—  0,—  

Artikel 06 02 01  –  
Delsumma 

4 298 481 418 2 554 769 092 4 316 928 875 2 050 729 410 3 620 316 571,76 1 861 262 124,63 72,85  

06 02 02 Europeiska unionens byrå 
för luftfartssäkerhet  1,1 37 954 000 37 954 000 37 550 843 37 550 843 37 789 886,—  37 789 886,—  99,57  

06 02 03 Europeiska sjösäker- 
hetsbyrån  

06 02 03 01 Europeiska sjösäker- 
hetsbyrån 1,1 47 305 406 49 542 497 52 629 413 52 629 413 56 296 446,—  50 296 446,12 101,52 

06 02 03 02 Europeiska sjösäker- 
hetsbyrån –  Åtgärder för 
föroreningsbekämpning 1,1 26 100 000 25 175 000 25 050 000 23 833 000 25 259 798,—  27 418 046,—  108,91 

Artikel 06 02 03  – 
Delsumma 

73 405 406 74 717 497 77 679 413 76 462 413 81 556 244,—  77 714 492,12 104,01 

06 02 04 Europeiska järnvägsbyrån  1,1 27 440 121 27 440 121 26 419 278 26 419 278 28 793 243,—  28 793 243,—  104,93 
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KAPITEL 06 02  —  DEN GEMENSAMMA TRANSPORTPOLITIKEN  (forts.) 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar  

06 02 05 Stödverksamhet till EU:s 
transportpolitik och pass- 
agerarnas rättigheter, 
inklusive kommunikations- 
arbete  1,1 11 000 000 13 270 000 12 860 000 8 400 000 12 469 219,27 13 216 394,23 99,60  

06 02 06 Transportskydd  1,1 1 500 000 1 350 000 1 800 000 1 624 000 1 347 853,90 1 053 512,40 78,04  

06 02 51 Slutförande av programmet 
Transeuropeiska nät  1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 1 356 102,89  

06 02 52 Slutförande av programmet 
Marco Polo 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 4 555 013,49  

06 02 77 Pilotprojekt och 
förberedande åtgärder  

06 02 77 07 Pilotprojekt  –  Bortom 
trafikstockningar: intel- 
ligenta integrerade transpor- 
tlösningar för väginfras- 
trukturen 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

06 02 77 11 Pilotprojekt – Genomför- 
barhetsstudie för att testa 
utnyttjandet av ett offent- 
lig‒privat gemensamt 
företag för att stödja 
införandet av det europeiska 
ledningssystemet för järn- 
vägstrafik (ERMTS) i 
stamnätskorridorerna 1,1 p.m. p.m. p.m. 197 700 0,—  329 500,—  

06 02 77 12 Förberedande åtgärd – Att 
integrera fjärrstyrda luftfar- 
tygssystem (RPAS) i det 
europeiska luftrummet 
genom en aktiv geofen- 
cetjänst 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

06 02 77 13 Pilotprojekt  –  Innovativa 
sätt för hållbar finansiering 
av kollektivtrafik 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 80 948,—  
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KAPITEL 06 02 — DEN GEMENSAMMA TRANSPORTPOLITIKEN  (forts.) 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar  

06 02 77 (forts.) 

06 02 77 14 Förberedande åtgärd –  Ett 
gemensamt och innovativt 
europeiskt transportsystem 1,1 p.m. 874 790 p.m. 374 219 0,—  521 452,68 59,61 

06 02 77 15 Pilotprojekt – Öka medve- 
tenheten om alternativ till 
privatbil 1,1 p.m. 640 000 p.m. 594 000 800 000,—  0,—  0 

06 02 77 16 Pilotprojekt – Hållbar delad 
rörlighet som är samman- 
länkad med kollektivtrafik 
på den europeiska lands- 
bygden (utveckling av 
konceptet ”smarta lands- 
bygdstransportområden”  
[SMARTAs]) 1,1 p.m. 676 000 p.m. 800 000 1 000 000,—  162 000,—  23,96 

06 02 77 17 Pilotprojekt – 
Uppbyggnaden av det 
gemensamma europeiska 
luftrummet 1,1 p.m. 600 000 p.m. 300 000 600 000,—  0,—  0 

06 02 77 18 Pilotprojekt – Kartläggning 
av tillgängliga transporter 
för personer med nedsatt 
rörlighet 1,1 p.m. p.m. p.m. 300 000 0,—  0,—  

06 02 77 19 Pilotprojekt – Säkra parker- 
ingsplatser för lastbilar 1,1 p.m. p.m. p.m. 336 000 0,—  228 300,—  

06 02 77 20 Pilotprojekt – Mänskligt 
beteende i förbindelse med 
självkörande bilar 1,1 p.m. 145 000 p.m. 175 000 320 000,—  0,—  0 

06 02 77 21 Pilotprojekt – Europaom- 
fattande informationsk- 
ampanj om trafiksäkerhet 1,1 p.m. 178 215 p.m. 300 000 594 050,—  0,—  0 

06 02 77 22 Pilotprojekt – Orel  – Euro- 
peiskt system för att 
begränsa bedrägerier med 
fordons vägmätare: 
påskyndat förfarande för 
trafiksäkerheten i unionen 1,1 p.m. 137 681 p.m. 150 000 299 999,80 0,—  0 

06 02 77 23 Pilotprojekt – TachogrApp: 
genomförbarhetsstudie och 
kostnadsanalys för att 
utveckla en certifierad app 
att användas som färdsk- 
rivare 1,1 p.m. 280 000 560 000 280 000 

06 02 77 24 Förberedande åtgärd — 
Användarvänligt informa- 
tionsverktyg om system för 
fordonstillträde regionalt 
och i städer 2 p.m. 500 000 1 000 000 500 000 

Artikel 06 02 77 –  
Delsumma 

p.m. 4 031 686 1 560 000 4 306 919 3 614 049,80 1 322 200,68 32,80  

Kapitel 06 02  –  Totalt 4 449 780 945 2 713 532 396 4 474 798 409 2 205 492 863 3 785 887 067,73 2 027 062 969,44 74,70  
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KAPITEL 06 02 — DEN GEMENSAMMA TRANSPORTPOLITIKEN  (forts.) 

06 02 01 Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE)  

06 02 01 01 Att undanröja flaskhalsar, förstärka järnvägens driftskompatibilitet, komplettera felande länkar, och förbättra gräns- 
överskridande sträckor  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

1 732 979 805 980 000 000 2 044 649 498 802 702 000 1 416 534 083,32 787 563 954,21  

Anmärkningar  

Målet att  ”undanröja flaskhalsar och komplettera felande länkar”  hänvisar till artikel 4.2 a i förordning (EU) nr 1316/ 
2013. Detta mål kommer att genomföras genom ansökningsomgångarna inom de årliga och fleråriga arbetsprogram 
som utgör finansieringsbesluten i den mening som avses i artikel 110 i budgetförordningen av projekt i det 
transeuropeiska stamnätet och unionens transportkorridorer, vilka definieras i bilagorna till FSE och riktlinjer för 
TEN-T. Måtten på genomförandet av detta mål förväntas utgöras av nya och förbättrade gränsöverskridande 
förbindelser och undanröjda flaskhalsar, som tilldelats medel från FSE. 

En del av detta anslag ska användas för att stödja det transeuropeiska cykelnätet EuroVelo. 

Återupprättandet av regionala gränsöverskridande järnvägsförbindelser som övergivits eller avvecklats (felande 
länkar, om de är berättigade till stöd från FSE) kommer att få särskilt stöd. 

Inkomster avsatta för särskilda ändamål kan ge upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med 
artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Fonden 
för ett sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordningarna 
(EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 (EUT L 348, 20.12.2013, s. 129), och särskilt artikel 4.2 a. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1). 

06 02 01 02 Att säkerställa hållbara och effektiva transportsystem  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

333 547 370 95 000 000 217 936 280 73 487 000 159 126 091,56 21 904 658,26 
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KAPITEL 06 02  — DEN GEMENSAMMA TRANSPORTPOLITIKEN  (forts.)  

06 02 01 (forts.) 

06 02 01 02 (forts.) 

Anmärkningar  

Målet att  ”säkerställa hållbara och effektiva transporter på lång sikt” avser artikel 4.2 b i förordning (EU) nr 1316/ 
2013. Detta mål kommer att genomföras genom ansökningsomgångarna inom de årliga och fleråriga arbetsprogram 
som utgör finansieringsbeslut i den mening som avses i artikel 110 i budgetförordningen. 

Under perioden 2014–2020 kommer en uppföljning av Marco Polo-programmet att genomföras av Fonden för ett 
sammanlänkat Europa inom ramen för de reviderade TEN-T-riktlinjerna. I enlighet med artikel 32 i Europap- 
arlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om unionens riktlinjer för 
utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och om upphävande av beslut nr 661/2010/EU (EUT L 348, 
20.12.2013, s. 1) kommer det att införas en ny strategi till stöd för godstransporttjänster i unionen. Det är viktigt att 
optimera utnyttjandet av transportinfrastrukturen genom att föra över gods till mer hållbara transportsätt, bland annat 
inre vattenvägar, och öka de multimodala tjänsternas effektivitet. Stöd bör beviljas till digitala initiativ för 
sammanslagning av godstrafik (cargo-pooling) för att undvika eller minska körningar med tomma lastbilar, och till 
projekt för delad rörlighet i stads- och landsbygdsområden, för att uppmuntra medborgarna att bli mindre beroende 
av att äga en privatbil.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Fonden 
för ett sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordningarna 
(EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 (EUT L 348, 20.12.2013, s. 129), och särskilt artikel 4.2 b. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1). 

06 02 01 03 Att optimera integreringen och sammanlänkningen av transportslagen och göra transporterna mer driftskompatibla  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

457 547 618 372 469 092 359 952 603 313 988 000 395 269 764,88 305 349 243,76  

Anmärkningar  

Målet att  ”optimera integreringen och sammanlänkningen av transportslagen och göra transporterna mer drifts- 
kompatibla, säkrare och tryggare” avser artikel 4.2 c i förordning (EU) nr 1316/2013. 
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KAPITEL 06 02 — DEN GEMENSAMMA TRANSPORTPOLITIKEN  (forts.) 

06 02 01 (forts.) 

06 02 01 03  (forts.)  

Detta mål kommer att genomföras genom ansökningsomgångarna inom de årliga och fleråriga arbetsprogram som 
utgör finansieringsbeslut i den mening som avses i artikel 110 i budgetförordningen. 

Hur detta mål uppnås kommer att bedömas utifrån antalet inlands- och kusthamnar och flygplatser med anslutning 
till järnvägsnätet, antalet förbättrade multimodala logistikplattformar, antalet förbättrade förbindelser genom högh- 
astighetsleder till sjöss och antalet energiförsörjningskällor i alternativa energikällor på stomnätet. 

Genomförandet av politiken för det gemensamma europeiska luftrummet och sjösättningen av forskningsprojektet 
om flygledningstjänster i det gemensamma europeiska luftrummet (Sesar) ligger inom ramen för detta mål.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Fonden 
för ett sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordningarna 
(EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 (EUT L 348, 20.12.2013, s. 129), och särskilt artikel 4.2 c. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1). 

06 02 01 04 Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE)  –  Tilldelning från Sammanhållningsfonden  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

1 774 406 625 1 107 300 000 1 694 390 494 845 552 410 1 649 386 632,— 746 444 268,40  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka stödet från Sammanhållningsfonden inom målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning till transportinfrastruktur inom FSE i enlighet med artikel 84.4 i förordning (EU) nr 1303/2013. 

I enlighet med artikel 5.1 a i förordning (EU) nr 1316/2013 ska 11 305 500 000 EUR i löpande priser överföras från 
Sammanhållningsfonden för användning i linje med den förordningen uteslutande i de medlemsstater som är 
berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden. 
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KAPITEL 06 02  — DEN GEMENSAMMA TRANSPORTPOLITIKEN  (forts.)  

06 02 01 (forts.) 

06 02 01 04 (forts.)  

I enlighet med artikel 11 i förordning (EU) nr 1316/2013, kommer detta mål att genomföras genom ansökningsom- 
gångarna inom de årliga och fleråriga arbetsprogrammen som enbart är öppna för de medlemsstater som är 
berättigade till finansiering inom ramen för Sammanhållningsfonden. Dessa årliga och fleråriga arbetsprogram 
utgör finansieringsbeslut i den mening som avses i artikel 110 i budgetförordningen. 

I enlighet med artiklarna 2.7 och 5.2 i förordning (EU) nr 1316/2013, ska upp till 1 % av finansieringsramen täcka 
kostnader för åtgärder för programstöd. 

Inkomster avsatta för särskilda ändamål kan ge upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med 
artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhålln- 
ingsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om 
fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) 
nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Fonden 
för ett sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordningarna 
(EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 (EUT L 348, 20.12.2013, s. 129), och särskilt:  

—  Artikel 5.1 a avseende överföringen av 11 305 500 000 EUR från Sammanhållningsfonden till FSE, 

—  Artikel 11 avseende särskilda ansökningsomgångar för medel som överförts från Sammanhållningsfonden,  

—  Artiklarna 2.7 och 5.2 avseende åtgärder för programstöd som stödjer genomförandet av FSE. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013  –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1). 

06 02 01 05 Att skapa en miljö som bättre främjar privata investeringar i transportinfrastrukturprojekt  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 15 000 000 0,— 0,—  
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06 02 01 (forts.) 

06 02 01 05  (forts.) 

Anmärkningar  

Detta mål  ”Att skapa en miljö som bättre främjar privata investeringar i transportinfrastrukturprojekt”  syftar till att 
genomföra projekt av gemensamt intresse genom finansieringsinstrument, på grundval av en förhandsbedömning i 
enlighet med artikel 224 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om 
tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella 
regler för unionens allmänna budget (EUT L 362, 31.12.2012, s. 1). I enlighet med artikel 21.4 i förordning (EU) nr 
1316/2013 ska 10–20 % av finansieringsramen för transport inom FSE vara tillgänglig för innovativa finansiering- 
sinstrument, som instrumentet för projektobligationer, instrumentet för lånegarantier och andra instrument, t.ex. 
samriskföretag och egetkapitalinstrumenten för att kombinera offentliga och privata finansiella resurser och 
påskynda investeringar i infrastruktur i Europa. De finansiella instrumenten är avsedda att underlätta tillgången till 
privat finansiering och därigenom påskynda eller möjliggöra finansiering av TEN-T-projekt som är berättigade till 
stöd enligt TEN-T-riktlinjerna och förordning (EU) nr 1316/2013. De finansiella instrumenten är avsedda att 
fastställas som ramar för ”skuld” eller  ”eget kapital”  och de bör vara inriktade på specifika marknadsmisslyckanden 
och tillhandahålla lämpliga finansieringslösningar. De är avsedda att genomföras via direkt förvaltning av de enheter 
som anförtrotts genomförandeuppgifter, i den mening som avses i budgetförordningen, eller tillsammans med sådana 
enheter. De enheter som anförtrotts genomförandeuppgifter måste vara ackrediterade så att kommissionen kan vara 
säker på att unionens ekonomiska intressen skyddas i överensstämmelse med kraven i budgetförordningen. 

Alla återbetalningar från finansiella instrument enligt artikel 209.3 i budgetförordningen, inbegripet kapitalåter- 
betalningar, utlösta garantier och återbetalningar på lånesumman, till kommissionen som förs upp under punkt 6 4 1 
1 i inkomstberäkningen, kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med led f i artikel 21.3 i 
budgetförordningen. 

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Fonden 
för ett sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordningarna 
(EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 (EUT L 348, 20.12.2013, s. 129), och särskilt artikel 14. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1).  

06 02 02 Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

37 954 000 37 954 000 37 550 843 37 550 843 37 789 886,—  37 789 886,—  
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KAPITEL 06 02  — DEN GEMENSAMMA TRANSPORTPOLITIKEN  (forts.)  

06 02 02 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka byråns utgifter för personal samt administrativa utgifter (avdelningarna 1 och 2) och 
driftskostnader i enlighet med arbetsprogrammet (avdelning 3). 

Byrån måste informera Europaparlamentet och rådet om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och 
administrativa utgifter. 

Tjänsteförteckningen för byrån återfinns i bilagan ”Personal”  till detta avsnitt. 

Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt 
artikel 82 och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna artikel. Dessa belopp – som härrör från 
Eftaländernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster avsatta för särskilda 
ändamål i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför avsättning av 
motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan Europeiska ekonomiska samarbetsområdet till denna del 
i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten. 

Behandling som sådana inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 b i budgetförordningen vilka förs 
upp under punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen ska förbehållas belopp som återbetalts i enlighet med 
artikel 17 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudgetför- 
ordning för de organ som inrättats enligt EUF-fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (EUT L 122, 10.5.2019, s. 1). 

Unionens bidrag för 2020 uppgår till totalt EUR 37 954 000.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet 
(EUT L 79, 19.3.2008, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1108/2009 av den 21 oktober 2009 om ändring av förordning 
(EG) nr 216/2008 inom området flygplatser, flygledningstjänst och flygtrafiktjänster (EUT L 309, 24.11.2009, 
s. 51). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139 av den 4 juli 2018 om fastställande av gemensamma 
bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, och om 
ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2111/2005, (EG) nr 1008/2008, (EU) nr 996/2010, 
(EU) nr 376/2014 och direktiv 2014/30/EU och 2014/53/EU, samt om upphävande av Europaparlamentets och 
rådets förordningar (EG) nr 552/2004 och (EG) nr 216/2008 och rådets förordning (EEG) nr 3922/91 (EUT L 212, 
22.8.2018 s. 1).  

Referensrättsakter  

Kommissionens förordning (EG) nr 768/2006 av den 19 maj 2006 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/36/EG i fråga om insamling och utbyte av information om säkerheten hos luftfartyg som använder 
flygplatser i gemenskapen samt förvaltningen av informationssystemet (EUT L 134, 20.5.2006, s. 16). 
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KAPITEL 06 02 — DEN GEMENSAMMA TRANSPORTPOLITIKEN  (forts.) 

06 02 02 (forts.)  

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 628/2013 av den 28 juni 2013 om arbetsmetoder för Europeiska 
byrån för luftfartssäkerhet vid standardiseringsinspektioner och vid övervakning av tillämpningen av bestäm- 
melserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 och om upphävande av kommissionens 
förordning (EG) nr 736/2006 (EUT L 179, 29.6.2013, s. 46). 

Kommissionens förordning (EU) nr 319/2014 av den 27 mars 2014 om de certifikatavgifter och tjänsteavgifter som 
tas ut av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, och om upphävande av förordning (EG) nr 593/2007 (EUT L 93, 
28.3.2014, s. 58).  

06 02 03 Europeiska sjösäkerhetsbyrån  

06 02 03 01 Europeiska sjösäkerhetsbyrån  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

47 305 406 49 542 497 52 629 413 52 629 413 56 296 446,—  50 296 446,12  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka byråns utgifter för personal samt administrativa utgifter (avdelningarna 1 och 2) och 
driftskostnader i enlighet med arbetsprogrammet (avdelning 3) med undantag av åtgärder för förorenings- 
bekämpning (se punkt 06 02 03 02). 

Byrån måste informera Europaparlamentet och rådet om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och 
administrativa utgifter. 

Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt 
artikel 82 och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna punkt. Dessa belopp  –  som härrör från 
Eftaländernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster avsatta för särskilda 
ändamål i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför avsättning av 
motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan Europeiska ekonomiska samarbetsområdet till denna del 
i utgiftsberäkningen, som ingår i unionens allmänna budget. 

Behandling som sådana inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 b i budgetförordningen vilka förs 
upp under punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen ska förbehållas belopp som återbetalts i enlighet med 
artikel 17 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudgetför- 
ordning för de organ som inrättats enligt EUF-fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (EUT L 122, 10.5.2019, s. 1). 

Tjänsteförteckningen för byrån återfinns i bilagan ”Personal”  till detta avsnitt. 
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KAPITEL 06 02  — DEN GEMENSAMMA TRANSPORTPOLITIKEN  (forts.)  

06 02 03 (forts.) 

06 02 03 01 (forts.)  

Unionens bidrag för 2020, inbegripet åtgärder för att bekämpa föroreningar, uppgår till totalt79 434 610 EUR. Ett 
belopp på6 029 204 EUR från återanvändning av överskott ska läggas till det belopp på 73 405 406 EUR som tas 
upp i budgeten.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1406/2002 av den 27 juni 2002 om inrättande av en europeisk 
sjösäkerhetsbyrå (EGT L 208, 5.8.2002, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1625 av den 14 september 2016 om ändring av förordning 
(EG) nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå (EUT L 251, 16.9.2016, s. 77). 

06 02 03 02 Europeiska sjösäkerhetsbyrån  –  Åtgärder för föroreningsbekämpning  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

26 100 000 25 175 000 25 050 000 23 833 000 25 259 798,— 27 418 046,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka åtgärder för att bekämpa föroreningar i enlighet med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 911/2014. 

Det överensstämmer med Europaparlamentets och rådets beslut att utvidga uppgifterna för att omfatta insatser vid 
havsföroreningar från offshoreanläggningar för utvinning av olja och naturgas. 

Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt 
artikel 82 och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna punkt. Dessa belopp –  som härrör från 
Eftaländernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster avsatta för särskilda 
ändamål i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför avsättning av 
motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan Europeiska ekonomiska samarbetsområdet till denna del 
i utgiftsberäkningen, som ingår i unionens allmänna budget.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1406/2002 av den 27 juni 2002 om inrättande av en europeisk 
sjösäkerhetsbyrå (EGT L 208, 5.8.2002, s. 1). 
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Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 911/2014 av den 23 juli 2014 om flerårig finansiering av 
Europeiska sjösäkerhetsbyråns åtgärder i fråga om insatser vid föroreningar av havet orsakade av fartyg och olje- 
och gasanläggningar (EUT L 257, 28.8.2014, s. 115).  

06 02 04 Europeiska järnvägsbyrån  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

27 440 121 27 440 121 26 419 278 26 419 278 28 793 243,—  28 793 243,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka byråns utgifter för personal samt administrativa utgifter (avdelningarna 1 och 2) och 
driftskostnader i enlighet med arbetsprogrammet (avdelning 3). 

Byrån måste informera Europaparlamentet och rådet om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och 
administrativa utgifter. 

Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt 
artikel 82 och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna artikel. Dessa belopp –  som härrör från 
Eftaländernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster avsatta för särskilda 
ändamål i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför avsättning av 
motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan Europeiska ekonomiska samarbetsområdet till denna del 
i utgiftsberäkningen, som ingår i unionens allmänna budget. 

Behandling som sådana inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 b i budgetförordningen vilka förs 
upp under punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen ska förbehållas belopp som återbetalts i enlighet med 
artikel 17 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudgetför- 
ordning för de organ som inrättats enligt EUF-fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (EUT L 122, 10.5.2019, s. 1). 

Tjänsteförteckningen för byrån återfinns i bilagan ”Personal”  till detta avsnitt. 

Unionens bidrag för 2020 uppgår till totalt 27 560 000 EUR. Ett belopp på119 879 EUR från återanvändning av 
överskott ska läggas till det belopp på 27 440 121 EUR som tas upp i budgeten. 
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Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG av den 29 april 2004 om säkerhet på gemenskapens järnvägar 
och om ändring av rådets direktiv 95/18/EG om tillstånd för järnvägsföretag och direktiv 2001/14/EG om tilldelning 
av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg 
(järnvägssäkerhetsdirektivet) (EUT L 164, 30.4.2004, s. 44). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG av den 23 oktober 2007 om behörighetsprövning av lokförare 
som framför lok och tåg på järnvägssystemet i gemenskapen (EUT L 315, 3.12.2007, s. 51). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibiliteten hos järnvägs- 
systemet inom gemenskapen (EUT L 191, 18.7.2008, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/796 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens järn- 
vägsbyrå och om upphävande av förordning (EG) nr 881/2004 (EUT L 138, 26.5.2016, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/797 av den 11 maj 2016 om driftskompatibiliteten hos järnvägs- 
systemet inom Europeiska unionen (EUT L 138, 26.5.2016, s. 44). 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/798 av den 11 maj 2016 om järnvägssäkerhet (EUT L 138, 
26.5.2016, s. 102).  

06 02 05 Stödverksamhet till EU:s transportpolitik och passagerarnas rättigheter, inklusive kommunikationsarbete  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

11 000 000 13 270 000 12 860 000 8 400 000 12 469 219,27 13 216 394,23  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för studier och möten med experter som direkt kan knytas till förverkligandet 
av målet för det program eller de åtgärder som omfattas av denna punkt, samt alla andra utgifter för tekniskt eller 
administrativt bistånd som inte inbegriper uppgifter för offentlig myndighet och som kommer att läggas ut på 
entreprenad av kommissionen i form av tillfälliga servicekontrakt. 

Det är avsett att täcka utgifter för information och kommunikation, konferenser och evenemang som främjar 
verksamheter inom transportsektorn samt utgifter för aktiviteter på sociala medier, audiovisuella produkter, 
framtagning av webbplatser och andra it-verktyg, konsulttjänster och elektroniska och tryckta publikationer som är 
direkt knutna till målen för transportpolitiken, inklusive dess sociala dimension, samt för transportanvändares 
säkerhet och skydd. 
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Detta anslag är också avsett att täcka kommissionens utgifter för insamling och hantering av uppgifter av alla slag 
som krävs för analys, fastställande, främjande, övervakning, bedömning och genomförande av unionens 
gemensamma transportpolitik för alla transportsätt (vägar, järnvägar, luftfart, sjöfart och inre vattenvägar) och för 
alla transportsektorer (transportsäkerhet, den inre marknaden för transport och dess tillämpningsföreskrifter, 
optimering av transportnät, multimodalitet, logistik, passagerares rättigheter och skydd inom alla transportsätt, 
användning av alternativa bränslen inom alla transportsätt, upphandling av rena fordon, rörlighet i städer, sociala 
aspekter och jämställdhetsaspekter, inbegripet sysselsättningsdata) samt för övriga transportrelaterade sektorer. De 
viktigaste godkända åtgärderna och målen är inriktade på att stödja unionens gemensamma transportpolitik, 
inbegripet utvidgning till tredjeland, tekniskt stöd till alla transportsätt och transportsektorer, särskild utbildning, 
fastställande av trafiksäkerhetsregler, förenkling av administrativa förfaranden, användning av IKT-teknik, bidrag till 
standardiseringsprocessen och främjande av den gemensamma transportpolitiken, däribland upprättande och genom- 
förande av riktlinjer för transeuropeiska nät i enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt 
förstärkning av passagerares rättigheter och skydd inom alla transportsätt, och på att förbättra tillämpningen av 
befintliga förordningar om passagerares rättigheter, särskilt genom åtgärder för att öka kunskaperna om dessa 
förordningar, riktade både till transportindustrin och till resenärerna.  

Sjötransport och logistik  

Detta anslag är avsett att täcka utvecklingen och genomförandet av unionens strategi för sjöfart, i linje med målen i 
vitboken om den framtida transportpolitiken. 

Detta innefattar analyser av den ekonomiska och tekniska utvecklingen, stöd för internationella förhandlingar, 
utveckling och tolkning av cabotagereglerna, efter klagomål och överträdelseförfaranden, utveckling och genom- 
förande av åtgärder för att främja och stödja konkurrenskraftig och effektiv närsjöfart, revidering av Europap- 
arlamentets och rådets direktiv 2010/65/EU av den 20 oktober 2010 om rapporteringsformaliteter för fartyg som 
ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna och om upphävande av direktiv 2002/6/EG (EUT L 283, 
29.10.2010, s. 1) och administrativ förenkling och användning av IKT-system inom sjö- och logistiksektorn samt 
stöd för hållbar utveckling av sjöfartssektorn. 

Detta anslag är avsett att täcka utvecklingen och genomförandet av en unionsstrategi för godslogistik, däribland den 
digitala agendan för transport och logistik, tillhandahålla en ram och åtgärder för driftskompatibla multimodala 
transportinformations- och förvaltningssystem och tillhörande standardisering, administrativa (europeiska) enda 
kontaktpunkt (er) för multimodala transporter, ett gemensamt transportdokument och ett ansvarssystem för 
multimodal transport. 

Detta anslag är även avsett att täcka framtagandet av en referensram för beräkning, certifiering och minskning av 
koldioxidavtryck, trafikomställningspolitik, inbegripet utestående åtgärder från det tidigare Marco Polo-programmet, 
höghastighetsleder till sjöss och multimodal och kombinerad transport, digitalisering av transport- och logistik- 
sektorn samt stöd till standardisering och harmonisering av utrustning.  

Sjösäkerhet  

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för övervakning, utvärdering och översyn (konsekvensbedömning) av 
unionens lagstiftning om sjösäkerhet, skydda den marina miljön och främja kvalifikationer och arbetsförhållanden 
för sjöfolk. 
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Passagerarrättigheter  

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för övervakning, utvärdering, översyn och åtgärder för att öka 
medvetenheten om unionens lagstiftning om passagerares rättigheter. 

Vad gäller förordning (EG) nr 261/2004, måste kommissionen ta fram ytterligare åtgärder för att göra tillämpningen 
av förordningen mer effektiv. Genomförandet av förordning (EG) nr 1107/2006 och rådets förordning (EG) nr 2027/ 
97 av den 9 oktober 1997 om lufttrafikföretags skadeståndsansvar vid olyckor (EGT L 285, 17.10.1997, s. 1) måste 
också säkerställas. 

På grund av det komplexa växelspelet mellan de regionala, nationella och internationella (Cotif) administrativa 
strukturer som berörs av tillämpningen av förordning (EG) nr 1371/2007 krävs det särskilda åtgärder för att se till att 
förordningen tillämpas och verkställs korrekt i medlemsstaterna. 

Genomförandet av förordning (EU) nr 1177/2010, kräver särskilda åtgärder för att säkerställa dess korrekta 
tillämpning och verkställighet i medlemsstaterna och medlemsstaternas efterlevnad av sina rättsliga rapporter- 
ingskrav gentemot kommissionen. 

Genomförandet av förordning (EU) nr 181/2011, kräver särskilda genomförandeåtgärder i syfte att säkerställa dess 
korrekta tillämpning och verkställighet i medlemsstaterna och medlemsstaternas efterlevnad av sina rättsliga 
rapporteringskrav gentemot kommissionen. 

Som en viktig åtgärd för att stödja genomförandet av förordningen genomför kommissionen målinriktade åtgärder 
för att öka allmänhetens medvetenhet om passagerares rättigheter. Nästan en tredjedel av unionens medborgare är 
medvetna om sina rättigheter och skyldigheter när han eller hon köper en biljett för resor (31 %), medan 59 % säger 
sig sakna kännedom om dem (Eurobarometer om passagerares rättigheter, 2014). 

Dessa åtgärder och mål kan stödjas på olika nivåer (lokalt, regionalt, nationellt, europeiskt och internationellt) för 
alla transportsätt och transportsektorer, och de kan vara relaterade till såväl transport som tekniska, teknologiska, 
lagstiftningsmässiga, informativa, miljömässiga och klimatrelaterade politikområden och till hållbar utveckling. 

Luftfartssektorn är traditionellt en av de sektorer som ger upphov till mest reklamationer som lämnas in till behöriga 
konsumentskyddsmyndigheter i unionen. Den snabba utvecklingen av affärstransaktioner via elektroniska medier 
(internet och mobiltelefoner) har inte gjort annat än ökat antalet kränkningar av unionens konsumentlagstiftning. 

Ett av unionskonsumenternas främsta klagomål är att det på själva flygplatserna är omöjligt att inleda ett 
reklamationsförfarande, särskilt när det uppstår en konflikt till följd av flygbolagens och andra tjänstetillhanda- 
hållares underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter. Unionskonsumenterna och flygplatsmyndigheterna måste därför 
samarbeta för att omedelbart förbättra de informations- och kundtjänstsystem som riktar sig till resenärer på 
flygplatser och samtidigt stärka samregleringen i sektorn. 
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Trafiksäkerhet 

Kommissionens meddelande av den 20 juli 2010 Mot ett europeiskt område för trafiksäkerhet: politiska riktlinjer för 
trafiksäkerhet 2011–2020 (KOM(2010) 389 slutlig) innehåller sju mål: trafikantutbildning, upprätthållande av 
trafikregler, säker infrastruktur, säkra fordon, användning av modern teknik, räddningsinsatser efter skada och 
särskilt fokus på oskyddade trafikanter. Arbetet fortsätter med kommissionens förslag om en regelbunden uppda- 
tering av unionsrätten om körkort, översynen av reglerna om kompetens och utbildning för yrkesförare, 
uppföljningen av direktiven 2014/45/EU, 2014/46/EU och 2014/47/EU, och framtagandet av en strategi mot 
allvarliga skador i vägtrafiken. Kommissionens trafiksäkerhetsarbete omfattar också förvaltningen av Europeiska 
trafiksäkerhetsstadgan, förvaltningen av regler om transport av farligt gods, underhåll av en europeisk databas för 
trafikolyckor (gemenskapsdatabasen för trafikolyckor –  Care) och uppföljningen av direktiven om infrastruktur- 
förvaltning och tunnelsäkerhet och av olika aspekter av säkerhet för oskyddade vägtrafikanter. Genomförandet av de 
politiska riktlinjerna för 2011–2020 kräver också särskilda genomförandeåtgärder för utbyte av god praxis, 
trafiksäkerhetskampanjer, anbudsinfordringar och upprättande av trafiksäkerhetsobservatoriet samt utvärdering av 
olika sätt att på ett effektivare sätt höja trafiksäkerheten i unionen i framtiden. 

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för offentliga evenemang såsom den årliga europeiska trafiksäkerhetsdagen 
och liknande initiativ för att öka medvetenheten och medborgarnas delaktighet. 

Detta anslag är även avsett för att upprätta ett effektivt, gränsöverskridande samarbete mellan medlemsstaterna i 
fråga om beivrande av trafiksäkerhetsrelaterade förseelser.  

Landtransporter  

De främsta åtgärderna på landtransportområdet rör bättre genomförande och översyn av befintlig politik, främjande 
av sektorssamarbete och planering av nya initiativ. Bland annat kan detta omfatta insatser på områden som 
infrastrukturavgifter, marknadstillträde, sociala bestämmelser (och kontrollen av deras efterlevnad), tekniska regler, 
säkerhetsregler och internationella aspekter (relationer med tredjeländer när det gäller landtransporter och med 
internationella organisationer som arbetar med landtransportfrågor). Alla dessa åtgärder kräver ett nära samarbete 
med berörda parter.  

Järnvägsmarknaden  

Ett fullständigt genomförande av direktiv 2012/34/EU och förordning (EU) nr 913/2010 är viktiga prioriteringar för 
att främja järnvägarnas konkurrenskraft. Lagstiftningen syftar till att öppna järnvägsmarknaderna, förbättra järn- 
vägstrafikens driftskompatibilitet och säkerhet och därmed främja utvecklingen av ett integrerat järnvägssystem som 
leder till ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. Kommissionen arbetar dessutom med att stärka det inter- 
nationella transportsamarbetet när det gäller järnvägspolitiken. 

Främjandet av sektorssamarbete är avgörande för ett effektivt genomförande av unionens järnvägslagstiftning. 
Direktiv 2012/34/EU föreskriver inrättandet av det europeiska nätverket för regleringsorgan på järnvägsområdet och 
av det europeiska nätverket för järnvägsinfrastrukturförvaltare (plattformen för järnvägsinfrastrukturförvaltare i 
Europa, PRIME). Informella samarbetsstrukturer har inrättats för att järnvägsföretag ska kunna utbyta erfarenheter 
på unionsnivå och ministerienivå. Även samarbetet med tredjeländer (t.ex. Gulfstaterna, Kina, Iran, Japan och 
Brasilien) är viktigt för att främja unionens järnvägsindustri globalt. 
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Anslaget är avsett att täcka de initiativ som tas och det arbete som utförs av samarbetsplattformar och som bidrar till 
ett snabbt genomförande av det gemensamma europeiska järnvägsområdet, dess framtida utveckling och inter- 
nationellt samarbete.  

Hamnar och inre vattenvägar 

Detta anslag är avsett att täcka utveckling, övervakning, utvärdering och översyn (konsekvensbedömningar) av 
unionens lagstiftning och politik för hamnar och inre vattenvägar.  

Det gemensamma europeiska luftrummet  

Ett fullständigt genomförande av det gemensamma europeiska luftrummet (de fyra grundförordningarna (EG) nr 
549/2004, (EG) nr 550/2004, (EG) nr 551/2004 och (EG) nr 552/2004 och mer än tjugo tillämpningsföreskrifter) 
utgör en huvudprioritet för att förbättra flygtrafiktjänsterna när det gäller säkerhet, kostnadseffektivitet för att 
tillhandahålla flygtrafiktjänster, färre flygförseningar och miljöprestanda, och därmed lufttransporterna i Europa. 

Genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet och forskningsprojektet om flygledningstjänster i det 
gemensamma europeiska luftrummet (som är dess tekniska pelare) med hjälp av det gemensamma Sesar-företaget, 
Sesars införandeförvaltare (Deployment Manager) och Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) är också 
prioriteringar i unionens luftfartsstrategi som antogs 2015. 

Resultatsystemet för det gemensamma europeiska luftrummet med stöd av organet för prestationsgranskning 
genomförs i enlighet med denna artikel, med hjälp av Easa och Eurocontrol. 

Andra viktiga insatser för kommissionen inom ramen för denna artikel är främjandet av det gemensamma europeiska 
luftrummet och de initiativ som bidrar till ett snabbt genomförande av luftrummet, bland annat genom deltagande av 
och samråd med berörda aktörer (branschens samrådsorgan, samordningsplattformen för nationella tillsynsmyn- 
digheter och den europeiska gruppen för den mänskliga dimensionen) samt åtgärder för dess framtida utveckling.  

Flygsäkerhet, miljö och samarbete med Icao  

Tillämpningen av flera rättsliga instrument är viktig för att säkerställa säkerheten i den europeiska luftfarten och en 
miljömässigt hållbar tillväxt samt skydda unionsmedborgare som reser utanför unionen. 

I enlighet med artiklarna 3–5 i förordning (EG) nr 2111/2005, får kommissionen införa totalförbud eller partiella 
restriktioner för lufttrafikföretag från tredjeländer som kommer till unionen. I enlighet med artikel 3.4 i förordning 
(EG) nr 473/2006, får kommissionen, Europeiska byrån för luftfartssäkerhet och experter från medlemsstaterna 
genomföra utvärderingsuppdrag för att på plats kontrollera och identifiera säkerhetsbrister hos lufttrafikföretagen 
och de myndigheter som ansvarar för tillsynen av dem. Unionen måste betala ut ersättning för kostnader för 
nationella experter som gör utvärderingsbesök på plats. 

Det finns ett tydligt behov av att komplettera dessa uppdrag med mer positiva och förebyggande åtgärder samt med 
tekniskt samarbete i efterhand för att bistå de länder som berörs av förbud eller begränsningar för att korrigera 
bristerna. Dessutom ska kommissionen och Easa ha som mål att främja de högsta standarderna för luftfarts- 
säkerheten i världen. 
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I detta sammanhang ger storskaliga unionssamarbetsprojekt på området civil luftfart som förvaltas av andra 
generaldirektorat (GD Grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar, GD Internationellt samarbete och utveckling 
samt Tjänsten för utrikespolitiska instrument), och som bara kan genomföras på lång sikt, inte någon omedelbar 
lösning på kortsiktiga behov. 

Målet med detta initiativ är därför att komplettera befintliga instrument genom att inrätta ett flexibelt verktyg för 
genomförande av särskilda förebyggande och stöd (korrigerande) åtgärder till förmån för de nationella myndigheter 
som ansvarar för tillsynen av lufttrafikföretag som påverkas av unionens verksamhetsförbud i unionen. De åtgärder 
som planeras är småskaliga och kortvariga åtgärder. 

Eftersom det ramavtal för tjänster som under 2009 ingicks mellan Europeiska byrån för luftfartssäkerhet och GD 
Transport och rörlighet visat sig vara ett effektivt och ändamålsenligt verktyg för tekniskt bistånd, förnyades avtalet 
med Easa för perioden 2013–2016 och nu håller ett nytt ramavtal på att utarbetas för perioden 2017–2020. 

I förordning (EU) nr 996/2010 föreskrivs dessutom inrättandet av ett europeiskt nätverk för myndigheter för 
säkerhetsutredning inom civil luftfart. Nätverket ska utarbeta åtgärder för att ytterligare förbättra kvaliteten på de 
utredningar som genomförs av myndigheterna för säkerhetsutredning och förbättra förebyggandet av olyckor i 
unionen. Enligt den förordningen ska kommissionen delta i nätverkets arbete och ge nätverket det stöd som krävs. 

Slutligen omfattar samarbetsmemorandumet mellan unionen och Internationella civila luftfartsorganisationen (Icao) 
de områden av luftfarten som både kommissionen och Icao ansvarar för (dvs. säkerhet, miljö, flygledningstjänst och 
luftfartsskydd). Detta stärkta samarbete kommer att säkerställa det nödvändiga deltagandet i och bidraget till Icaos 
initiativ på flera viktiga områden när det gäller luftfartspolitik som genomförs på global nivå. Detta inkluderar 
initiativet för att höja säkerheten inom den internationella luftfarten på global nivå och utvecklingen och genom- 
förandet av åtgärder rörande luftfartens miljöpåverkan som kan godtas i hela världen. Syftet är att säkerställa att 
unionsintressen (bland annat industriella intressen, t.ex. när det gäller fastställandet av internationella tekniska 
standarder) beaktas på ett bättre sätt av Icao. Genom avtalet kommer Icao också att godkänna, stödja och förbättra 
den allt viktigare roll som regionala organisationer spelar i den nuvarande och framtida utvecklingen av inter- 
nationell luftfart.  

Hållbar och intelligent transport, även i stadsområden  

Detta anslag är avsett att stödja utvecklingen och genomförandet av strategier samt genomförandet av direktiven och 
relaterade delegerade akter och genomförandeakter.  

Sociala frågor  

Detta anslag är avsett att täcka övergripande sociala frågor. För att minska risken för brist på arbetskraft, kommer det 
att stödja åtgärder som syftar till att locka fler arbetstagare till transportsektorn, med hänsyn till automatiseringens 
effekter (en tredjedel av arbetstagarna är över 50 år gamla). Det kommer också att stödja åtgärder för att få en 
jämnare könsfördelning inom sektorn (transportsektorn är fortfarande mansdominerad, med en andel kvinnliga 
arbetstagare på endast 22 %, och på mindre än 3 % när det gäller tekniska tjänster). 
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Ungdomars rörlighet  

Detta anslag är avsett att genomföra åtgärder som avser ungdomars rörlighet i syfte att öka deras kunskaper om och 
förståelse för andra unionskulturer och samtidigt uppmuntra dem att använda sig av multimodala och hållbara 
transportsätt. I detta syfte kommer kommissionen att bland annat främja resekoncept liksom kampanjåtgärder och 
webbportaler.  

Rättslig grund 

Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet i enlighet med artikel 58.2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

Rådets förordning (EEG) nr 2829/77 av den 12 december 1977 om ikraftträdandet av Europa-avtalet om arbete som 
utförs av fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter (AETR) (EGT L 334, 24.12.1977, s. 11) och särskilt 
artikel 22a i avtalet. 

Rådets förordning (EEG) nr 4055/86 av den 22 december 1986 om tillämpning av principen om frihet att 
tillhandahålla tjänster på sjötransportområdet mellan medlemsstater samt mellan medlemsstater och tredje land 
(EGT L 378, 31.12.1986, s. 1). 

Rådets förordning (EEG) nr 4057/86 av den 22 december 1986 om illojal prissättning inom sjöfartssektorn 
(EGT L 378, 31.12.1986, s. 14). 

Rådets förordning (EEG) nr 4058/86 av den 22 december 1986 om samordnade åtgärder för att säkerställa fri 
tillgång till last på oceantrader (EGT L 378, 31.12.1986, s. 21). 

Rådets förordning (EEG) 3577/92 av den 7 december 1992 om tillämpning av principen om frihet att tillhandahålla 
tjänster på sjötransportområdet inom medlemsstaterna (cabotage) (EGT L 364, 12.12.1992, s. 7). 

Rådets direktiv 92/106/EEG av den 7 december 1992 om gemensamma regler för vissa former av kombinerad 
transport av gods mellan medlemsstaterna (EGT L 368, 17.12.1992, s. 38). 

Rådets förordning (EEG) nr 95/93 av den 18 januari 1993 om gemensamma regler för fördelning av ankomst- och 
avgångstider vid gemenskapens flygplatser (EGT L 14, 22.1.1993, s. 1). 

Rådets beslut 93/704/EG av den 30 november 1993 om upprättandet av en gemenskapsdatabas för trafikolyckor 
(EGT L 329, 30.12.1993, s. 63). 

Rådets direktiv 95/50/EG av den 6 oktober 1995 om enhetliga förfaranden för kontroller av vägtransporter av farligt 
gods (EGT L 249, 17.10.1995, s. 35). 
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KAPITEL 06 02 — DEN GEMENSAMMA TRANSPORTPOLITIKEN  (forts.) 

06 02 05 (forts.)  

Rådets direktiv 96/50/EG av den 23 juli 1996 om harmonisering av villkoren för att erhålla nationella förarbervis för 
gods- eller personbefordran på gemenskapens inre vattenvägar (EGT L 235, 17.9.1996, s. 31). 

Rådets direktiv 96/53/EG av den 25 juli 1996 om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och 
högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen (EGT L 235, 
17.9.1996, s. 59). 

Rådets direktiv 96/67/EG av den 15 oktober 1996 om tillträde till marknaden för marktjänster på flygplatserna inom 
gemenskapen (EGT L 302, 26.11.1996, s. 28). 

Rådets direktiv 96/75/EG av den 19 november 1996 om system för befraktning och prissättning inom området 
nationella och internationella transporter av varor på inre vattenvägar inom gemenskapen (EGT L 304, 27.11.1996, 
s. 12). 

Rådets förordning (EG) nr 2027/97 av den 9 oktober 1997 om lufttrafikföretags skadeståndsansvar vid olyckor 
(EGT L 285, 17.10.1997, s. 1). 

Rådets förordning (EG) nr 718/1999 av den 29 mars 1999 om en politik för gemenskapens flottkapacitet inom 
inlandssjöfarten för att främja transporter på de inre vattenvägarna (EGT L 90, 2.4.1999, s. 1). 

Rådets direktiv 1999/37/EG av den 29 april 1999 om registreringsbevis för fordon (EGT L 138, 1.6.1999, s. 57). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter på tunga godsfordon för 
användningen av vissa infrastrukturer (EGT L 187, 20.7.1999, s. 42). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/30/EG av den 6 juni 2000 om vägkontroller av trafiksäkerheten hos 
nyttofordon i trafik i gemenskapen (EGT L 203, 10.8.2000, s. 1), särskilt artikel 7. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/15/EG av den 11 mars 2002 om arbetstidens förläggning för personer 
som utför mobilt arbete avseende vägtransporter (EGT L 80, 23.3.2002, s. 35). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/30/EG av den 26 mars 2002 om regler och förfaranden för att av 
bullerskäl införa driftsrestriktioner vid flygplatser i gemenskapen (EGT L 85, 28.3.2002, s. 40). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG av den 27 juni 2002 om inrättande av ett övervaknings- och 
informationssystem för sjötrafik i gemenskapen och om upphävande av rådets direktiv 93/75/EEG (EGT L 208, 
5.8.2002, s. 10), särskilt artikel 26. 

Rådets och, i fråga om avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete, kommissionens beslut 2002/309/EG, 
Euratom av den 4 april 2002 om ingående av sju avtal med Schweiziska edsförbundet (EGT L 114, 30.4.2002, 
s. 91), särskilt artikel 45 om avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om gods- och 
persontransporter på väg och järnväg. 
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KAPITEL 06 02  — DEN GEMENSAMMA TRANSPORTPOLITIKEN  (forts.)  

06 02 05 (forts.)  

Rådets förordning (EG) nr 2027/97 av den 9 oktober 1997 om lufttrafikföretags skadeståndsansvar vid olyckor 
(EGT L 285, 17.10.1997, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/25/EG av den 14 april 2003 om särskilda stabilitetskrav för ro-ro- 
passagerarfartyg (EUT L 123, 17.5.2003, s. 22), särskilt artikel 10. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG av den 13 juni 2003 om rapportering av händelser inom civil 
luftfart (EUT L 167, 4.7.2003, s. 26). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/59/EG av den 15 juli 2003 om grundläggande kompetens och 
fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport och om ändring av rådets förordning 
(EEG) nr 3820/85 och rådets direktiv 91/439/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 76/914/EEG (EUT L 226, 
10.9.2003, s. 4). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av 
gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller 
kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT L 46, 17.2.2004, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 av den 10 mars 2004 om ramen för inrättande av det 
gemensamma europeiska luftrummet (”ramförordning”) (EUT L 96, 31.3.2004, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 550/2004 av den 10 mars 2004 om tillhandahållande av 
flygtrafiktjänster inom det gemensamma europeiska luftrummet (”förordning om tillhandahållande av tjänster”) 
(EUT L 96, 31.3.2004, s. 10). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 551/2004 av den 10 mars 2004 om organisation och användning 
av det gemensamma europeiska luftrummet (”förordning om luftrummet”) (EUT L 96, 31.3.2004, s. 20). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 552/2004 av den 10 mars 2004 om driftskompatibiliteten hos det 
europeiska nätverket för flygledningstjänst (”förordning om driftskompatibilitet”) (EUT L 96, 31.3.2004, s. 26). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 785/2004 av den 21 april 2004 om försäkringskrav för lufttrafik- 
företag och luftfartygsoperatörer (EUT L 138, 30.4.2004, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG av den 29 april 2004 om säkerhet på gemenskapens järnvägar 
och om ändring av rådets direktiv 95/18/EG om tillstånd för järnvägsföretag och direktiv 2001/14/EG om tilldelning 
av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg 
(järnvägssäkerhetsdirektivet) (EUT L 164, 30.4.2004, s. 44). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/52/EG av den 29 april 2004 om driftskompatibilitet mellan elek- 
troniska vägtullsystem i gemenskapen (EUT L 166, 30.4.2004, s. 124). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/54/EG av den 29 april 2004 om minimikrav för säkerhet i tunnlar som 
ingår i det transeuropeiska vägnätet (EUT L 167, 30.4.2004, s. 39). 
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KAPITEL 06 02 — DEN GEMENSAMMA TRANSPORTPOLITIKEN  (forts.) 

06 02 05 (forts.)  

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/44/EG av den 7 september 2005 om harmoniserade flodinformation- 
stjänster (RIS) på inre vattenvägar i gemenskapen (EUT L 255, 30.9.2005, s. 152). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den 14 december 2005 om upprättande av en 
gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om 
information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning (EUT L 344, 27.12.2005, 
s. 15). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/1/EG av den 18 januari 2006 om användning av fordon hyrda utan 
förare för godstransporter på väg (EUT L 33, 4.2.2006, s. 82). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG av den 15 mars 2006 om minimivillkor för genomförande av 
rådets förordningar (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 om sociallagstiftning på vägtransportområdet samt om 
upphävande av rådets direktiv 88/599/EEG (EUT L 102, 11.4.2006, s. 35). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss 
sociallagstiftning på vägtransportområdet (EUT L 102, 11.4.2006, s. 1). 

Kommissionens förordning (EG) nr 473/2006 av den 22 mars 2006 om genomförandebestämmelser för gemen- 
skapsförteckningen enligt kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 över de 
lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen (EUT L 84, 23.3.2006, s. 8). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2006 av den 5 juli 2006 om rättigheter i samband med 
flygresor för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet (EUT L 204, 26.7.2006, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/87/EG av den 12 december 2006 om tekniska föreskrifter för fartyg i 
inlandssjöfart (EUT L 389, 30.12.2006, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort (EUT L 403, 
30.12.2006, s. 18). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg 
och väg (EUT L 315, 3.12.2007, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och 
skyldigheter för tågresenärer (EUT L 315, 3.12.2007, s. 4). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG av den 23 oktober 2007 om behörighetsprövning av lokförare 
som framför lok och tåg på järnvägssystemet i gemenskapen (EUT L 315, 3.12.2007, s. 51). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibiliteten hos järnvägs- 
systemet inom gemenskapen (EUT L 191, 18.7.2008, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för 
tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (EUT L 293, 31.10.2008, s. 3). 
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Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farligt gods på väg, 
järnväg och inre vattenvägar (EUT L 260, 30.9.2008, s. 18). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/96/EG av den 19 november 2008 om förvaltning av vägars säkerhet 
(EUT L 319, 29.11.2008, s. 59). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och om inrättande av en europeisk byrå för luftfarts- 
säkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/ 
EG (EUT L 79, 19.3.2008, s. 1), särskilt artiklarna 6 och 14. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 80/2009 av den 14 januari 2009 om en uppförandekod för 
datoriserade bokningssystem och upphävande av rådets förordning och om upphävande av förordning (EEG) 
nr 2299/89 (EUT L 35, 4.2.2009, s. 47). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/12/EG av den 11 mars 2009 om flygplatsavgifter (EUT L 70, 
14.3.2009, s. 11). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG av den 23 april 2009 om hamnstatskontroll (EUT L 131, 
28.5.2009, s. 128), särskilt artikel 35. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/18/EG av den 23 april 2009 om grundläggande principer för utredning 
av olyckor i sjötransportsektorn och om ändring av rådets direktiv 1999/35/EG och Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/59/EG (EUT L 131, 28.5.2009, s. 114), särskilt artikel 23. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/21/EG av den 23 april 2009 om fullgörande av flaggstatsförpliktelser 
(EUT L 131, 28.5.2009, s. 132), särskilt artikel 7 och artikel 10.2. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/33/EG av den 23 april 2009 om främjande av rena och energieffektiva 
vägtransportfordon (EUT L 120, 15.5.2009, s. 5). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/38/EG av den 6 maj 2009 om inrättande av ett europeiskt företagsråd 
eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med 
arbetstagare (EUT L 122, 16.5.2009, s. 28). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik och om 
upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1101/2008 om utlämnande av insyns- 
skyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor, rådets förordning (EG) nr 322/97 om 
gemenskapsstatistik och rådets beslut 89/382/EEG, Euratom om inrättande av en kommitté för Europeiska 
gemenskapernas statistiska program (EUT L 87, 31.3.2009, s. 164). 
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Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 av den 23 april 2009 om transportörens skadestånd- 
sansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss (EUT L 131, 28.5.2009, s. 24). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler 
beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik (EUT L 300, 14.11.2009, 
s. 51). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för 
tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg (EUT L 300, 14.11.2009, s. 72). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för 
tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss och om ändring av förordning (EG) 
nr 561/2006 (EUT L 300, 14.11.2009, s. 88). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/35/EU av den 16 juni 2010 om transportabla tryckbärande anordningar 
och om upphävande av rådets direktiv 76/767/EEG, 84/525/EEG, 84/526/EEG, 84/527/EEG och 1999/36/EG 
(EUT L 165, 30.6.2010, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU av den 7 juli 2010 om ett ramverk för införande av intelligenta 
transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag (EUT L 207, 6.8.2010, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 913/2010 av den 22 september 2010 om ett europeiskt 
järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik (EUT L 276, 20.10.2010, s. 22). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/65/EU av den 20 oktober 2010 om rapporteringsformaliteter för fartyg 
som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna och om upphävande av direktiv 2002/6/EG (EUT 
L 283, 29.10.2010, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 996/2010 av den 20 oktober 2010 om utredning och före- 
byggande av olyckor och tillbud inom civil luftfart och om upphävande av direktiv 94/56/EG (EUT L 295, 
12.11.2010, s. 35). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1177/2010 av den 24 november 2010 om passagerares rättigheter 
vid resor till sjöss och på inre vattenvägar och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 (EUT L 334, 
17.12.2010, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 181/2011 av den 16 februari 2011 om passagerares rättigheter vid 
busstransport och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 (EUT L 55, 28.2.2011, s. 1). 

Rådets beslut 2012/243/EU av den 8 mars 2012 om ingående av ett samarbetsmemorandum mellan Europeiska 
unionen och Internationella civila luftfartsorganisationen om en ram för utökat samarbete, och om fastställande av 
förfaranderegler (EUT L 21, 8.5.2012, s. 16). 
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Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättande av ett gemensamt 
europeiskt järnvägsområde (EUT L 343, 14.12.2012, s. 32). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 99/2013 av den 15 januari 2013 om programmet för europeisk 
statistik 2013–2017 (EUT L 39, 9.2.2013, s. 12), särskilt artikel 8. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om unionens riktlinjer för 
utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och om upphävande av beslut nr 661/2010/EU (EUT L 348, 
20.12.2013, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU av den 3 april 2014 om periodisk provning av motorfordons och 
tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG (EUT L 127, 29.4.2014, s. 51). 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1629 av den 14 september 2016 om tekniska krav för fartyg i 
inlandssjöfart, om ändring av direktiv 2009/100/EG och om upphävande av direktiv 2006/87/EG (EUT L 252, 
16.9.2016, s. 118). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/47/EU av den 3 april 2014 om tekniska vägkontroller av trafik- 
säkerheten hos nyttofordon i trafik i unionen och om upphävande av direktiv 2000/30/EG (EUT L 127, 29.4.2014, 
s. 134), särskilt artiklarna 4.3 b och 18. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 februari 2014 om färdskrivare vid vägtrans- 
porter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring 
av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på 
vägtransportområdet (EUT L 60, 28.2.2014, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 376/2014 av den 3 april 2014 om rapportering, analys och 
uppföljning av händelser inom civil luftfart om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 996/ 
2010 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG, kommissionens förordningar 
(EG) nr 1321/2007 och (EG) nr 1330/2007 (EUT L 122, 24.4.2014, s. 18). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad av infrastrukturen för 
alternativa bränslen (EUT L 307, 28.10.2014, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/413 av den 11 mars 2015 om underlättande av gränsöver- 
skridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott (EUT L 68, 13.3.2015, s. 9). 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/802 av den 11 maj 2016 om att minska svavelhalten i vissa 
flytande bränslen (EUT L 132, 21.5.2016, s. 58). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/352 av den 15 februari 2017 om inrättande av en ram för 
tillhandahållande av hamntjänster och gemensamma regler för finansiell insyn i hamnar (EUT L 57, 3.3.2017, s. 1).  

Referensrättsakter  

Kommissionens beslut av den 6 oktober 2009 om definitionen av det europeiska systemet för elektroniska vägtullar 
och tekniska uppgifter för detta (delgivet med nr K(2009) 7547). 
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06 02 06 Transportskydd  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

1 500 000 1 350 000 1 800 000 1 624 000 1 347 853,90 1 053 512,40  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka kommissionens utgifter för insamling och hantering av uppgifter av alla slag som 
krävs för analys, definition, främjande, övervakning, bedömning och genomförande av de åtgärder och föreskrifter 
som behövs för att öka mark-, luft- och sjötransportskyddet. Det ska också täcka utvidgningen av sådana åtgärder till 
tredjeland samt tekniskt stöd och särskilda utbildningsåtgärder. 

Verksamheten ska främst syfta till utveckling och genomförande av skyddsregler inom transportsektorn, i synnerhet 
följande: 

—  Åtgärder för att förebygga sabotage inom transportsektorn.  

—  Tillnärmning av lagstiftning och tekniska normer samt administrativa kontrollmetoder för att garantera trans- 
portskydd. 

—  Definition av gemensamma indikatorer, metoder och mål för transportskydd och insamling av de uppgifter som 
behövs för detta.  

—  Övervakning av åtgärder som medlemsstaterna vidtagit för transportsäkerhet, för alla transportmedel.  

—  Internationell samordning i fråga om transportskydd.  

—  Främjande av forskning inom transportskyddsområdet. 

Detta anslag är avsett att framför allt täcka utgifter för att inrätta en inspektörskår och för inspektörernas verksamhet. 
Kåren ska kontrollera att unionens säkerhetsbestämmelser efterlevs vid medlemsstaternas flygplatser, hamnar och 
hamnanläggningar, inklusive tredjeländer och fartyg som för en medlemsstats flagg. I utgifterna ingår dagtrakta- 
menten och kostnader för transport för kommissionens inspektörer samt ersättning av kostnaderna för medlems- 
staternas inspektörer i enlighet med bestämmelserna i den lagstiftningen. Kostnader för inspektörernas utbildning, 
förberedande möten och nödvändig inspektionsutrustning måste bland annat läggas till dessa kostnader. 

Detta anslag är även avsett att täcka utgifter för information och kommunikation samt för elektroniska och tryckta 
publikationer som är direkt knutna till uppfyllandet av målen för transportpolitiken samt för transportanvändares 
säkerhet och skydd. 

III/434 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 06 —  TRANSPORT OCH RÖRLIGHET



 

KAPITEL 06 02  — DEN GEMENSAMMA TRANSPORTPOLITIKEN  (forts.)  

06 02 06 (forts.) 

Rättslig grund 

Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet i enlighet med artikel 54.2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 725/2004 av den 31 mars 2004 om förbättrat sjöfartsskydd på 
fartyg och i hamnanläggningar (EUT L 129, 29.4.2004, s. 6). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/65/EG av den 26 oktober 2005 om ökat hamnskydd (EUT L 310, 
25.11.2005, s. 28). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om gemensamma skyddsregler 
för den civila luftfarten (EUT L 97, 9.4.2008, s. 72). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farligt gods på väg, 
järnväg och inre vattenvägar (EUT L 260, 30.9.2008, s. 13).  

Referensrättsakter  

Kommissionens förordning (EU) nr 72/2010 av den 26 januari 2010 om fastställande av förfaranden för utförandet 
av kommissionens inspektioner på luftfartsskyddsområdet (EUT L 23, 27.1.2010, s. 1).  

06 02 51 Slutförande av programmet Transeuropeiska nät  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 1 356 102,89  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 2236/95 av den 18 september 1995 om allmänna regler för gemenskapens finansiella stöd 
på området för transeuropeiska nät (EGT L 228, 23.9.1995, s. 1). 
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Europaparlamentets och rådets beslut nr 1692/96/EG av den 23 juli 1996 om gemenskapens riktlinjer för utbyggnad 
av det transeuropeiska transportnätet (EGT L 228, 9.9.1996, s. 1). 

Rådets förordning (EG) nr 876/2002 av den 21 maj 2002 om bildande av det gemensamma företaget Galileo 
(EGT L 138, 28.5.2002, s. 1). 

Rådets förordning (EG) nr 219/2007 av den 27 februari 2007 om bildande av ett gemensamt företag för utveckling 
av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (Sesar) (EUT L 64, 2.3.2007, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 680/2007 av den 20 juni 2007 om allmänna regler för 
gemenskapens finansiella stöd på området för transeuropeiska nät på transportområdet och energiområdet 
(EUT L 162, 22.6.2007, s. 1). 

Kommissionens beslut K(2007) 3512 av den 23 juli 2007 om ett flerårigt arbetsprogram för bidrag till det 
transeuropeiska transportnätet för perioden 2007–2013. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 67/2010 av den 30 november 2009 om allmänna regler för 
gemenskapens finansiella stöd på området transeuropeiska nät (EUT L 27, 30.1.2010, s. 20). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 661/2010/EU av den 7 juli 2010 om unionens riktlinjer för utbyggnad av 
det transeuropeiska transportnätet (EUT L 204, 5.8.2010, s. 1).  

Referensrättsakter  

Kommissionens beslut K(2001) 2654 av den 19 september 2001 om inrättandet av ett flerårigt vägledande program 
för beviljandet av gemenskapens finansiella stöd inom området för det transeuropeiska transportnätet för perioden 
2001–2006. 

Kommissionens beslut K(2007) 6382 av den 17 december 2007 om ingående av ett samarbetsavtal mellan 
kommissionen och Europeiska investeringsbanken när det gäller lånegarantiinstrumentet för TEN-T-projekt.  

06 02 52 Slutförande av programmet Marco Polo  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  4 555 013,49 
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KAPITEL 06 02  — DEN GEMENSAMMA TRANSPORTPOLITIKEN  (forts.)  

06 02 52 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år. 

Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt 
artikel 82 och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna artikel. Dessa belopp –  som härrör från 
Eftaländernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster avsatta för särskilda 
ändamål i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför avsättning av 
motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan Europeiska ekonomiska samarbetsområdet till denna del 
i utgiftsberäkningen, som ingår i unionens allmänna budget. 

Eventuella inkomster från kandidatländernas bidrag för deltagande i unionsprogrammen och i förekommande fall 
från de potentiella kandidaterna på västra Balkan, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda 
till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1382/2003 av den 22 juli 2003 om beviljande av ekonomiskt 
gemenskapsstöd till förbättring av godstransportsystemets miljöprestanda (Marco Polo-programmet) (EUT L 196, 
2.8.2003, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1692/2006 av den 24 oktober 2006 om inrättande av det andra 
Marco Polo-programmet om beviljande av ekonomiskt gemenskapsstöd till förbättring av godstransportsystemets 
miljöprestanda (Marco Polo II) (EUT L 328, 24.11.2006, s. 1).  

06 02 77 Pilotprojekt och förberedande åtgärder  

06 02 77 07 Pilotprojekt –  Bortom trafikstockningar: intelligenta integrerade transportlösningar för väginfrastrukturen  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  
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KAPITEL 06 02 — DEN GEMENSAMMA TRANSPORTPOLITIKEN  (forts.) 

06 02 77 (forts.) 

06 02 77 07  (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år för pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

06 02 77 11 Pilotprojekt –  Genomförbarhetsstudie för att testa utnyttjandet av ett offentlig‒privat gemensamt företag för att 
stödja införandet av det europeiska ledningssystemet för järnvägstrafik (ERMTS) i stamnätskorridorerna  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 197 700 0,—  329 500,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

06 02 77 12 Förberedande åtgärd  –  Att integrera fjärrstyrda luftfartygssystem (RPAS) i det europeiska luftrummet genom en 
aktiv geofencetjänst 
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KAPITEL 06 02  — DEN GEMENSAMMA TRANSPORTPOLITIKEN  (forts.)  

06 02 77 (forts.) 

06 02 77 12 (forts.) 

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

06 02 77 13 Pilotprojekt – Innovativa sätt för hållbar finansiering av kollektivtrafik  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 80 948,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år avseende pilotprojektet. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 06 02 — DEN GEMENSAMMA TRANSPORTPOLITIKEN  (forts.) 

06 02 77 (forts.)  

06 02 77 14 Förberedande åtgärd  –  Ett gemensamt och innovativt europeiskt transportsystem  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 874 790 p.m. 374 219 0,—  521 452,68  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

06 02 77 15 Pilotprojekt –  Öka medvetenheten om alternativ till privatbil  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 640 000 p.m. 594 000 800 000,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år avseende pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 06 02  — DEN GEMENSAMMA TRANSPORTPOLITIKEN  (forts.)  

06 02 77 (forts.)  

06 02 77 16 Pilotprojekt –  Hållbar delad rörlighet som är sammanlänkad med kollektivtrafik på den europeiska landsbygden 
(utveckling av konceptet  ”smarta landsbygdstransportområden”  [SMARTAs])  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 676 000 p.m. 800 000 1 000 000,— 162 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

06 02 77 17 Pilotprojekt – Uppbyggnaden av det gemensamma europeiska luftrummet 

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 600 000 p.m. 300 000 600 000,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år avseende pilotprojektet. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 06 02 — DEN GEMENSAMMA TRANSPORTPOLITIKEN  (forts.) 

06 02 77 (forts.)  

06 02 77 18 Pilotprojekt – Kartläggning av tillgängliga transporter för personer med nedsatt rörlighet  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 300 000 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

06 02 77 19 Pilotprojekt –  Säkra parkeringsplatser för lastbilar  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 336 000 0,—  228 300,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom detta pilotprojekt.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 06 02  — DEN GEMENSAMMA TRANSPORTPOLITIKEN  (forts.)  

06 02 77 (forts.)  

06 02 77 20 Pilotprojekt – Mänskligt beteende i förbindelse med självkörande bilar  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 145 000 p.m. 175 000 320 000,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom detta pilotprojekt.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

06 02 77 21 Pilotprojekt – Europaomfattande informationskampanj om trafiksäkerhet 

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 178 215 p.m. 300 000 594 050,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom detta pilotprojekt.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 06 02 — DEN GEMENSAMMA TRANSPORTPOLITIKEN  (forts.) 

06 02 77 (forts.)  

06 02 77 22 Pilotprojekt –  Orel – Europeiskt system för att begränsa bedrägerier med fordons vägmätare: påskyndat förfarande 
för trafiksäkerheten i unionen  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 137 681 p.m. 150 000 299 999,80 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom detta pilotprojekt.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

06 02 77 23 Pilotprojekt – TachogrApp: genomförbarhetsstudie och kostnadsanalys för att utveckla en certifierad app att 
användas som färdskrivare  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 280 000 560 000 280 000 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom pilotprojektet. 

Färdskrivaren, som varit obligatorisk sedan 1985, är en hörnsten i vägtransportlagstiftningen, särskilt när det gäller 
att kontrollera fordonets hastighet, tillryggalagd sträcka och förarens kör- och vilotider. Under årens lopp, i takt med 
att tekniken utvecklats, har man i de nyare generationerna av färdskrivare införlivat nya funktioner som stegvis lett 
till effektivare kontroller och ett mer effektivt förebyggande av fusk. Den nyaste smarta färdskrivaren förväntas 
lämna uppgifter i realtid genom att koppla samman satellitnavigeringssystem och tillsynsmyndigheter. 
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KAPITEL 06 02  — DEN GEMENSAMMA TRANSPORTPOLITIKEN  (forts.)  

06 02 77 (forts.) 

06 02 77 23 (forts.)  

Enligt en studie som Europaparlamentet beställde 2018 kommer eftermontering av smarta färdskrivare i alla tunga 
fordon senast 2020 uppskattningsvis att kosta mellan 6 400 000 000 och 15 900 000 000 EUR, vilket avser inköp av 
apparaten och arbetskostnader för installering. 

Användningen av smarttelefoner är mycket utbredd och funktionerna i dessa utvecklas ständigt. Galileo erbjuder 
också möjligheter till lokalisering i realtid, vilket redan används i många mobiler. Med tanke på detta allt detta ska 
pilotprojektet undersöka dels möjligheten att utveckla och certifiera en mobilapp som erbjuder samma fördelar som 
en smart färdskrivare, dels kostnaderna för detta. 

Genomförbarhetsstudien kommer att vara uppbyggd på följande sätt: 

1. Fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets reviderade förordning (EU) nr 165/2014 av den 
4 februari 2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om 
färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 
om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet (EUT L 60, 28.2.2014, s. 1), vilka uppgifter 
appen bör samla in för att fungera som smart färdskrivare. 

2. Bedömning av teknisk genomförbarhet för en app att samla in dessa uppgifter, möjligtvis via Galileo eller 
genom en direkt uppkoppling med fordonet, och de tekniska kraven för realtidsöverföring av uppgifterna till 
myndigheterna. 

3. Bedömning av risken för fusk och potentiella hot mot it-säkerheten i samband med en sådan app. 

4. Bedömning av vilka åtgärder för hårdvaru- och mjukvarusäkerhet som behöver vidtas i smarttelefonen för att 
minska de risker som fastställs i punkt 3. 

5. Tillhandahållande av en uppskattning av kostnaderna för utveckling och certifiering av en sådan app.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 06 02 — DEN GEMENSAMMA TRANSPORTPOLITIKEN  (forts.) 

06 02 77 (forts.)  

06 02 77 24 Förberedande åtgärd  —  Användarvänligt informationsverktyg om system för fordonstillträde regionalt och i städer 

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 500 000 1 000 000 500 000 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom den förberedande åtgärden. 

Denna förberedande åtgärd kommer att utveckla ett användarvänligt verktyg (online/app) för att ge information till 
bilförare (dvs. både yrkesförare och personer som inte är yrkesförare) om system för fordonstillträde regionalt och i 
städer. 

Informationen kommer att innehålla följande: geografisk utsträckning, villkor för tillträde (fordonstyp, tid 
(inbegripet tillfälliga begränsningar, med länkar till information i realtid) etc.), taxor (pris och giltighet), betaln- 
ingsalternativ, tillsynsmetoder, påföljder och möjligheter till överklagande etc., både för ett lands egna medborgare 
och för utlänningar, med möjlighet att få informationsmeddelanden på användarens begäran. 

Möjligheten att inkludera kompletterande tjänster, t.ex. infartsparkeringar, sammanförande av fraktgods etc., skulle 
också kunna beaktas. 

Verktyget kommer främst att riktas till privatpersoner (parallellt med existerande plattformar med information om 
passagerares rättigheter), men det kan också omfatta särskild information för yrkesmässiga användare (t.ex. 
vägtransportföretag) och länkar till navigerings- och resplattformar.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 06 03  —  HORISONT 2020  –  FORSKNING OCH INNOVATION MED ANKNYTNING TILL TRANSPORT  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

06 03 HORISONT 2020  – 
FORSKNING OCH INNO- 
VATION MED 
ANKNYTNING TILL 
TRANSPORT  

06 03 03 Samhällsutmaningar  

06 03 03 01 Att skapa ett resurseffektivt, 
miljövänligt, säkert och 
sammanhängande europeiskt 
transportsystem 1,1 82 293 876 72 392 254 69 381 686 55 486 437 59 593 893,93 103 179 527,95 142,53 

Artikel 06 03 03  – Delsumma 82 293 876 72 392 254 69 381 686 55 486 437 59 593 893,93 103 179 527,95 142,53 

06 03 07 Gemensamma företag  

06 03 07 31 Det andra gemensamma 
företaget för forskningspro- 
jektet om flygledningstjänster i 
det gemensamma europeiska 
luftrummet (Sesar)  – Stödut- 
gifter 1,1 16 340 354 3 268 071 3 252 411 3 252 411 3 326 424,— 3 326 424,—  101,79 

06 03 07 32 Det andra gemensamma 
företaget för forskningspro- 
jektet om flygledningstjänster i 
det gemensamma europeiska 
luftrummet (Sesar2) 1,1 104 455 700 106 611 934 106 747 589 107 837 182 109 236 576,— 80 858 228,—  75,84 

06 03 07 33 Det gemensamma företaget 
Shift2Rail (S2R) –  Stödutgifter 1,1 5 194 004 1 031 451 1 623 000 1 623 000 1 661 839,—  1 661 839,—  161,12 

06 03 07 34 Det gemensamma företaget 
Shift2Rail (S2R) 1,1 74 743 078 73 199 685 76 500 000 59 782 478 77 422 497,73 75 698 060,73 103,41 

Artikel 06 03 07  – Delsumma 200 733 136 184 111 141 188 123 000 172 495 071 191 647 336,73 161 544 551,73 87,74  

06 03 50 Anslag som härrör från bidrag 
från tredje part (utanför Euro- 
peiska ekonomiska samarbet- 
sområdet) till forskning och 
teknisk utveckling  

06 03 50 01 Anslag som härrör från bidrag 
från tredje part (utanför Euro- 
peiska ekonomiska samarbet- 
sområdet) till forskning och 
teknisk utveckling (2014–2020) 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 8 073 281,57 2 866 728,05 

06 03 50 02 Anslag som härrör från bidrag 
från tredje part (utanför Euro- 
peiska ekonomiska samarbet- 
sområdet) till forskning och 
teknisk utveckling (före 2014) 1,1  — —  p.m. p.m. 0,—  58 672,85 

Artikel 06 03 50  –  Delsumma p.m. p.m. p.m. p.m. 8 073 281,57 2 925 400,90 
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KAPITEL 06 03  —  HORISONT 2020  – FORSKNING OCH INNOVATION MED ANKNYTNING TILL TRANSPORT  (forts.) 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar  

06 03 51 Slutförande av tidigare 
ramprogram för forskning  –  
Sjunde ramprogrammet  –  
Europeiska gemenskapen 
(2007–2013)  1,1 p.m. p.m. p.m. 250 000 18 688,— 152 990,65  

Kapitel 06 03 –  Totalt 283 027 012 256 503 395 257 504 686 228 231 508 259 333 200,23 267 802 471,23 104,41  

Anmärkningar  

Dessa anmärkningar gäller samtliga budgetposter i detta kapitel. 

Dessa anslag är avsedda användas för Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation, som omfattar 
perioden 2014–2020, och för slutförandet av tidigare forskningsprogram (sjunde ramprogrammet och föregående 
ramprogram). 

Horisont 2020 ska spela en central roll i genomförandet av Europa 2020-strategins flaggskeppsinitiativ  ”Innova- 
tionsunionen” och andra flaggskeppsinitiativ, bland annat  ”Ett resurseffektivt Europa”,  ”En integrerad industripolitik 
för en globaliserad tid”  och  ”En digital agenda för Europa”, liksom i fråga om det europeiska forskningsområdets 
utveckling och funktion. Horisont 2020 ska bidra till att skapa en ekonomi baserad på kunskap och innovation inom 
hela unionen genom att fungera som hävstång för tillräcklig ytterligare finansiering av forskning, utveckling och 
innovation. Det kommer att genomföras i linje med de allmänna målen i artikel 179 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt för att bidra till inrättandet av ett kunskapssamhälle grundat på det europeiska området för 
forskningsverksamhet. Det ska främja transnationellt samarbete på alla nivåer inom unionen, öka den europeiska 
forskningens dynamik, kreativitet och spetskompetens till kunskapens framkant, stärka de kvantitativa och kvali- 
tativa aspekterna av mänskliga resurser inom europeisk forskning och teknik samt höja kapaciteten för forskning och 
innovation i hela Europa och se till att den utnyttjas på bästa möjliga sätt. 

I Horisont 2020 kommer jämställdhet att behandlas som en övergripande fråga i avsikt att rätta till obalansen mellan 
kvinnor och män och integrera ett jämställdhetsperspektiv när det gäller innehåll för forskning och innovation. 
Särskild hänsyn ska tas till behovet av att stärka kvinnors deltagande på alla nivåer, även i beslutsfattande, inom 
forskning och innovation. 

Anslagen under dessa artiklar och punkter ska också täcka följande: kostnader för möten, konferenser, workshoppar 
och seminarier på hög vetenskaplig eller teknisk nivå som är av europeiskt intresse och som kommissionen 
arrangerar, finansiering av studier och bidrag för uppföljning och utvärdering av specifika program och ramprogram, 
finansiering av analyser och utvärderingar på hög vetenskaplig eller teknisk nivå som genomförs på unionens 
uppdrag för att utforska nya forskningsområden som lämpar sig för unionsinsatser (bland annat inom ramen för det 
europeiska området för forskningsverksamhet) och åtgärder för uppföljning eller spridning av programmens resultat 
(även beträffande åtgärder som genomförs inom ramen för föregående ramprogram). 

Dessa anslag är avsedda att användas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013 
av den 11 december 2013 om reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning 
och innovation (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1906/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 81). 

Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt 
artikel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp i detta kapitel. Dessa belopp  –  som härrör 
från Eftaländernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster avsatta för 
särskilda ändamål i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför 
avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i unionens allmänna budget. 
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KAPITEL 06 03  — HORISONT 2020 –  FORSKNING OCH INNOVATION MED ANKNYTNING TILL TRANSPORT  (forts.)  

För några av dessa projekt finns möjligheten att tredjeländer eller institut från tredjeländer medverkar i det 
europeiska vetenskapliga och tekniska samarbetet. Detta eventuella ekonomiska bidrag kommer att föras upp under 
punkterna 6 0 1 3 och 6 0 1 5 i inkomstberäkningen och kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i 
enlighet med artikel 21 i budgetförordningen. 

Intäkter från länder som deltar i det europeiska samarbetet inom vetenskaplig och teknisk forskning kommer att 
föras upp i punkt 6 0 1 6 i inkomstberäkningen och kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet 
med artikel 21 i budgetförordningen. 

Eventuella inkomster från kandidatländernas bidrag för deltagande i unionsprogrammen och i förekommande fall 
från de potentiella kandidaterna på västra Balkan, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda 
till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. 

Eventuella inkomster som härrör från att externa organ deltar i unionsverksamhet som tas upp under punkt 6 0 3 3 i 
inkomstberäkningen kan föranleda att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21 i budgetför- 
ordningen. 

De ytterligare anslagen ska föras upp under punkt 06 03 50 01. 

Administrativa anslag för detta kapitel kommer att tillhandahållas enligt artikel 06 01 05.  

06 03 03 Samhällsutmaningar  

Anmärkningar  

Denna prioritering i Horisont 2020 är en direkt reaktion på de politiska prioriteringar och samhällsutmaningar som 
identifieras i Europa 2020-strategin. Dessa verksamheter kommer att genomföras med ett problemorienterat till- 
vägagångssätt som för samman resurser och kunskap avseende olika områden, typer av teknik och ämnesområden. 
Verksamheterna kommer att omfatta hela cykeln från forskning till marknad, med en ny inriktning på innovations- 
relaterad verksamhet, såsom utprovning, demonstration, provningsanläggningar, stöd för offentlig upphandling, 
utformning, slutanvändarinriktad innovation, social innovation och införandet på marknaden av innovationer. 
Verksamheterna kommer att ge direkt stöd till relevanta sektorsspecifika politiska ansvarsområden på unionsnivå. 

Finansiering kommer främst att tillhandahållas för följande: 

—  Smarta, gröna och integrerade transporter.  

—  Innovation och forskning, särskilt när det gäller beteendeförändringar, trafikomställningar, tillgänglighet för alla, 
integration (sammankopplingsmöjligheter, intermodalitet, driftskompatibilitet) och hållbarhet (klimatför- 
ändringar, minskning av avgasutsläpp och buller), eftersom dessa områden är av avgörande betydelse för 
transport- och turistsektorerna. 

06 03 03 01 Att skapa ett resurseffektivt, miljövänligt, säkert och sammanhängande europeiskt transportsystem  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

82 293 876 72 392 254 69 381 686 55 486 437 59 593 893,93 103 179 527,95 
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06 03 03 (forts.)  

06 03 03 01 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är att avsett omfatta forsknings- och innovationsåtgärder som på ett avgörande sätt bör bidra till 
övergången till en ny era av smart rörlighet. Åtgärder enligt denna punkt bör stödja utvecklingen och införandet av 
nödvändiga lösningar för alla transportslag, för att drastiskt minska transportsektorns miljöskadliga utsläpp och 
transporternas beroende av fossila bränslen, och därmed minska transporternas inverkan på den biologiska 
mångfalden och bevara naturresurser. Detta förväntas uppnås genom investeringar i specifika åtgärder, särskilt i 
form av stora offentlig-privata partnerskap, till exempel att göra luftfartyg, tåg, fordon och fartyg renare och tystare, 
utveckla smart utrustning, infrastruktur och tjänster, och förbättra transporter och rörlighet i städer. 

Forskning och innovation som bedrivs under denna punkt förväntas ge viktiga bidrag till att optimera prestanda och 
effektivitet för att möta den växande efterfrågan på rörlighet. Åtgärder under denna punkt kommer också att inriktas 
på betydande minskning av trafikstockningar, väsentliga förbättringar av rörligheten för personer och gods, 
utveckling och tillämpning av nya koncept för godstransport och logistik samt minskad olycksfrekvens, färre 
dödsolyckor och förbättrad säkerhet. Åtgärder enligt dessa bestämmelser är avsedda att bidra till att göra Europa till 
det säkraste området för luftfart och för att sträva mot målet att minska antalet döda i trafiken till noll fram till 2050. 

Forskning och innovation förväntas spela en viktig roll när det gäller att uppnå global ledning för den europeiska 
transportindustrin och bidra till utvecklingen av små och medelstora företag, ge försprång inom ny teknik och 
minskade kostnader för befintliga tillverkningsprocesser, vilket kan bidra till tillväxt och högkvalificerade arbeten 
inom den europeiska transportindustrin. I detta sammanhang förväntas åtgärder för att utveckla nästa generations 
transportmedel och utforska helt nya transportkoncept utvecklas och omfattas av denna artikel. 

Socioekonomisk forskning och framtidsinriktad verksamhet för beslutsfattande kommer också att omfattas av detta 
anslag: Verksamhet som stödjer politiska analyser och utveckling, bland annat om transportsektorns socioeko- 
nomiska aspekter, är nödvändig för att främja innovationer och bemöta de utmaningar som finns inom trans- 
portväsendet.  

Rättslig grund 

Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande 
av Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/ 
971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965), och särskilt 
artikel 3.3 d. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1). 
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06 03 07 Gemensamma företag  

06 03 07 31 Det andra gemensamma företaget för forskningsprojektet om flygledningstjänster i det gemensamma europeiska 
luftrummet (Sesar) – Stödutgifter  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

16 340 354 3 268 071 3 252 411 3 252 411 3 326 424,— 3 326 424,—  

Anmärkningar  

Det andra gemensamma företaget för forskningsprojektet om flygledningstjänster i det gemensamma europeiska 
luftrummet (Sesar) ska bidra till genomförandet av Horisont 2020 och särskilt samhällsutmaningen  ”Att skapa ett 
resurseffektivt, miljövänligt, säkert och sammanhängande europeiskt transportsystem”. Det ska ha som mål att 
modernisera den europeiska flygledningstjänsten (ATM) genom att koncentrera och samordna all relevant 
verksamhet för forskning och innovation om flygledningstjänster i unionen i enlighet med dess program Sesar 
2020 och i linje med huvudplanen för den europeiska flygledningstjänsten.  

Rättslig grund  

Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande 
av Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/ 
971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104). 

Rådets förordning (EU) nr 721/2014 av den 16 juni 2014 om ändring av förordning (EG) nr 219/2007 om bildande 
av ett gemensamt företag för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten 
(Sesar) vad gäller förlängningen av det gemensamma företaget till och med 2024 (EUT L 192, 1.7.2014, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013  –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1). 

06 03 07 32 Det andra gemensamma företaget för forskningsprojektet om flygledningstjänster i det gemensamma europeiska 
luftrummet (Sesar2)  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

104 455 700 106 611 934 106 747 589 107 837 182 109 236 576,— 80 858 228,—  
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KAPITEL 06 03 — HORISONT 2020 –  FORSKNING OCH INNOVATION MED ANKNYTNING TILL TRANSPORT  (forts.)  

06 03 07 (forts.)  

06 03 07 32 (forts.) 

Anmärkningar  

Det andra gemensamma företaget för forskningsprojektet om flygledningstjänster i det gemensamma europeiska 
luftrummet (Sesar2) ska bidra till genomförandet av Horisont 2020 och särskilt samhällsutmaningen  ”Att skapa ett 
resurseffektivt, miljövänligt, säkert och sammanhängande europeiskt transportsystem”. Det ska ha som mål att 
modernisera den europeiska flygledningstjänsten (ATM) genom att koncentrera och samordna all relevant 
verksamhet för forskning och innovation om flygledningstjänster i unionen i enlighet med dess program Sesar 
2020 och i linje med huvudplanen för den europeiska flygledningstjänsten.  

Rättslig grund  

Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande 
av Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/ 
971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104). 

Rådets förordning (EU) nr 721/2014 av den 16 juni 2014 om ändring av förordning (EG) nr 219/2007 om bildande 
av ett gemensamt företag för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten 
(Sesar) vad gäller förlängningen av det gemensamma företaget till och med 2024 (EUT L 192, 1.7.2014, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1). 

06 03 07 33 Det gemensamma företaget Shift2Rail (S2R)  – Stödutgifter  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

5 194 004 1 031 451 1 623 000 1 623 000 1 661 839,— 1 661 839,—  

Anmärkningar  

Det gemensamma företaget Shift2Rail ska bidra till genomförandet av Horisont 2020, i synnerhet målet att skapa  
”smarta, gröna och integrerade transporter”. Målet ska vara att bidra till att det gemensamma europeiska järn- 
vägsområdet skapas och till en snabbare och billigare övergång till ett europeiskt tågsystem som är mer attraktivt, 
konkurrenskraftigt, effektivt och hållbart genom en heltäckande och samordnad strategi för järnvägssystemets och 
dess användares forsknings- och innovationsbehov. 
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KAPITEL 06 03  — HORISONT 2020 –  FORSKNING OCH INNOVATION MED ANKNYTNING TILL TRANSPORT  (forts.)  

06 03 07  (forts.)  

06 03 07 33 (forts.) 

Rättslig grund 

Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande 
av Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/ 
971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 12.12.2013, s. 965). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104). 

Rådets förordning (EU) nr 642/2014 av den 16 juni 2014 om bildande av det gemensamma företaget Shift2Rail 
(EUT L 177, 17.6.2014, s. 9). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013  –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1). 

06 03 07 34 Det gemensamma företaget Shift2Rail (S2R)  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

74 743 078 73 199 685 76 500 000 59 782 478 77 422 497,73 75 698 060,73  

Anmärkningar  

Det gemensamma företaget Shift2Rail ska bidra till genomförandet av Horisont 2020, i synnerhet målet att skapa  
”smarta, gröna och integrerade transporter”. Målet ska vara att bidra till att det gemensamma europeiska järn- 
vägsområdet skapas och till en snabbare och billigare övergång till ett europeiskt tågsystem som är mer attraktivt, 
konkurrenskraftigt, effektivt och hållbart genom en heltäckande och samordnad strategi för järnvägssystemets och 
dess användares forsknings- och innovationsbehov.  

Rättslig grund 

Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande 
av Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/ 
971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 12.12.2013, s. 965). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104). 
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KAPITEL 06 03 — HORISONT 2020 –  FORSKNING OCH INNOVATION MED ANKNYTNING TILL TRANSPORT  (forts.)  

06 03 07 (forts.)  

06 03 07 34 (forts.)  

Rådets förordning (EU) nr 642/2014 av den 16 juni 2014 om bildande av det gemensamma företaget Shift2Rail 
(EUT L 177, 17.6.2014, s. 9). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1).  

06 03 50 Anslag som härrör från bidrag från tredje part (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) till 
forskning och teknisk utveckling  

06 03 50 01 Anslag som härrör från bidrag från tredje part (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) till forskning och 
teknisk utveckling (2014–2020)  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 8 073 281,57 2 866 728,05  

Anmärkningar  

Denna artikel är avsedd att täcka de utgifter som hör samman med sådana inkomster som gör det möjligt att avsätta 
ytterligare anslag från tredje part eller tredjeländer (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) som deltar i 
projekt inom forskning och teknisk utveckling under åren 2014–2020. 

Motsvarande belopp beräknas uppgå till 17 000 000 euro. 

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen kan inkomster som förts upp under punkterna 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 3 1 
och 6 0 3 3 i inkomstberäkningen leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande. 

06 03 50 02 Anslag som härrör från bidrag från tredje part (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) till forskning och 
teknisk utveckling (före 2014)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

— — p.m. p.m. 0,—  58 672,85  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka de utgifter som hör samman med sådana inkomster som gör det möjligt att avsätta 
ytterligare anslag från tredje part eller tredjeland (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) som deltar i 
projekt inom forskning och teknisk utveckling, för perioden före 2014. 
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KAPITEL 06 03  — HORISONT 2020 –  FORSKNING OCH INNOVATION MED ANKNYTNING TILL TRANSPORT  (forts.)  

06 03 50  (forts.)  

06 03 50 02 (forts.)  

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen kan inkomster som förts upp under punkterna 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 3 1 
och 6 0 3 3 i inkomstberäkningen leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande.  

06 03 51 Slutförande av tidigare ramprogram för forskning –  Sjunde ramprogrammet  –  Europeiska gemenskapen 
(2007–2013)  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 250 000 18 688,— 152 990,65  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år. 

Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt 
artikel 82 och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna artikel. Dessa belopp –  som härrör från 
Eftaländernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster avsatta för särskilda 
ändamål i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför avsättning av 
motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan Europeiska ekonomiska samarbetsområdet till denna del 
i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens 
sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) 
(EUT L 412, 30.12.2006, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1906/2006 av den 18 december 2006 om regler för företags, 
forskningscentrums och universitets deltagande i sjunde ramprogrammet och för spridning av forskningsresultat 
(2007–2013) (EUT L 391, 30.12.2006, s. 1). 

Rådets beslut 2006/971/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Samarbete för genomförande av 
Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och 
demonstration (2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 86). 

Rådets förordning (EG) nr 219/2007 av den 27 februari 2007 om bildande av ett gemensamt företag för utveckling 
av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (Sesar) (EUT L 64, 2.3.2007, s. 1). 

Rådets förordning (EG) nr 1361/2008 av den 16 december 2008 om ändring av förordning (EG) nr 219/2007 om 
bildande av ett gemensamt företag för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygledn- 
ingstjänsten (Sesar) (EUT L 352, 31.12.2008, s. 12). 
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AVDELNING 07 

MILJÖ 

Allmän sammanfattning av anslag (2020 och 2019) och genomförande (2018)  

Avdelning 
Kapitel 

Rubrik 
Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

07 01 ADMINISTRATIVA 
UTGIFTER INOM POLITI- 
KOMRÅDET MILJÖ 64 546 330 64 546 330 62 673 589 62 673 589 62 264 681,60 62 264 681,60 

07 02 MILJÖPOLITIK INOM 
UNIONEN OCH INTER- 
NATIONELLT 474 521 757 341 328 257 461 963 979 307 631 479 443 411 312,56 301 530 275,89  

Avdelning 07 –  Totalt 539 068 087 405 874 587 524 637 568 370 305 068 505 675 994,16 363 794 957,49  
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AVDELNING 07 

MILJÖ 

KAPITEL 07 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET MILJÖ  

Artiklarna 1, 2, 3 och 5 redovisas i närmare detalj i kapitel XX 01 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 2018–2020 

07 01 ADMINISTRATIVA UTGIFTER 
INOM POLITIKOMRÅDET 
MILJÖ  

07 01 01 Utgifter avseende tjänstemän och 
tillfälligt anställda inom politi- 
kområdet Miljö  5,2 47 546 672 46 524 636 46 349 745,69 97,48  

07 01 02 Extern personal och andra 
administrativa utgifter till stöd 
för politikområdet Miljö  

07 01 02 01 Extern personal 5,2 2 978 743 2 936 184 3 772 331,— 126,64 

07 01 02 11 Administrativa utgifter 5,2 3 202 353 3 214 718 2 964 491,08 92,57  

Artikel 07 01 02 – Delsumma 6 181 096 6 150 902 6 736 822,08 108,99  

07 01 03 Utgifter för IKT-utrustning och 
tjänster inom politikområdet 
Miljö  5,2 3 118 950 3 119 051 3 710 790,64 118,98  

07 01 04 Stödutgifter för åtgärder och 
program inom politikområdet 
Miljö  

07 01 04 01 Stödutgifter för programmet för 
miljö och klimatpolitik (Life)  –  
Underprogram för miljö 2 1 806 828 1 800 000 1 598 323,19 88,46  

Artikel 07 01 04 – Delsumma 1 806 828 1 800 000 1 598 323,19 88,46  

07 01 06 Genomförandeorgan  

07 01 06 01 Genomförandeorganet för små 
och medelstora företag  –  Bidrag 
från Life 2 5 892 784 5 079 000 3 869 000,— 65,66  

Artikel 07 01 06 – Delsumma 5 892 784 5 079 000 3 869 000,— 65,66  

Kapitel 07 01  –  Totalt 64 546 330 62 673 589 62 264 681,60 96,47  

07 01 01 Utgifter avseende tjänstemän och tillfälligt anställda inom politikområdet Miljö  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

47 546 672 46 524 636 46 349 745,69 
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KAPITEL 07 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET MILJÖ  (forts.)  

07 01 02 Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet Miljö  

07 01 02 01 Extern personal  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

2 978 743 2 936 184 3 772 331,—  

07 01 02 11 Administrativa utgifter  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

3 202 353 3 214 718 2 964 491,08  

07 01 03 Utgifter för IKT-utrustning och tjänster inom politikområdet Miljö  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

3 118 950 3 119 051 3 710 790,64  

07 01 04 Stödutgifter för åtgärder och program inom politikområdet Miljö  

07 01 04 01 Stödutgifter för programmet för miljö och klimatpolitik (Life) – Underprogram för miljö  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

1 806 828 1 800 000 1 598 323,19  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för bland annat  

—  utveckling, värdtjänster, underhåll, säkerhet, kvalitetssäkring, drift och support av lämpliga informationsteknik- 
system för kommunikation, urval, övervakning och rapportering av projekt och spridning av projektresultat samt 
för it-system som är direkt knutna till programmets policymål och som gynnar både kommissionen, stödmot- 
tagarna och de berörda parterna. Dessutom ska interna it-experter rekryteras för att stödja utvecklingen och 
kvalitetssäkringen av samt säkerheten hos it-system som är viktiga för politikområdet.  

—  upphandling av tekniskt och/eller administrativt stöd i samband med utvärdering, revision och övervakning av 
program och projekt.  

—  upphandling av tekniskt och/eller administrativt stöd i samband med kommunikationsverksamhet, t.ex. sociala 
medier, inbegripet anlitande av interna experter. 
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KAPITEL 07 01  —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET MILJÖ  (forts.)  

07 01 04 (forts.) 

07 01 04 01  (forts.)  

Inkomster avsatta för särskilda ändamål kan ge upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med 
artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1293/2013 av den 11 december 2013 om inrättandet av ett 
program för miljö och klimatpolitik (Life) samt om upphävande av förordning (EG) nr 614/2007 (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 185).  

07 01 06 Genomförandeorgan  

07 01 06 01 Genomförandeorganet för små och medelstora företag –  Bidrag från Life  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

5 892 784 5 079 000 3 869 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka organets utgifter för personal och administration till följd av organets uppgift i 
förvaltningen av åtgärder som utgör en del av ett program för miljö och klimatpolitik (Life). 

Byråns tjänsteförteckning återfinns i bilagan ”Personal”  till detta avsnitt.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar 
för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram (EGT L 11, 16.1.2003, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1293/2013 av den 11 december 2013 om inrättandet av ett 
program för miljö och klimatpolitik (Life) samt om upphävande av förordning (EG) nr 614/2007 (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 185).  

Referensrättsakter  

Kommissionens genomförandebeslut 2013/771/EU av den 17 december 2013 om inrättande av genomför- 
andeorganet för små och medelstora företag och om upphävande av beslut 2004/20/EG och 2007/372/EG 
(EUT L 341, 18.12.2013, s. 73). 

Kommissionens beslut C(2013) 9414 av den 23 december 2013 om delegering av befogenheter till genomför- 
andeorganet för små och medelstora företag för att det ska utföra uppgifter som har samband med genomförandet av 
unionsprogram på områdena energi, miljö, klimatåtgärder, konkurrenskraft och små och medelstora företag, 
forskning och innovation, IKT, havspolitik och fiske, vilket särskilt omfattar användning av anslag som tagits upp 
i unionens allmänna budget. 
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KAPITEL 07 02 —  MILJÖPOLITIK INOM UNIONEN OCH INTERNATIONELLT  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

07 02 MILJÖPOLITIK INOM 
UNIONEN OCH 
INTERNATIONELLT  

07 02 01 Bidrag till en grönare 
och mer resurseffektiv 
ekonomi samt till 
utveckling och genom- 
förande av unionens 
miljöpolitik och miljöl- 
agstiftning  2 155 195 200 88 000 000 150 335 000 86 500 000 135 955 126,39 70 853 355,55 80,52  

07 02 02 Stoppa och vända 
förlusten av biologisk 
mångfald  2 220 844 000 112 000 000 213 620 000 90 500 000 203 882 435,69 69 395 395,20 61,96  

07 02 03 Stödja bättre miljös- 
tyrning och information 
på alla nivåer  2 50 165 300 51 000 000 48 000 000 45 100 000 46 154 348,56 48 813 506,96 95,71  

07 02 04 Bidrag till multilaterala 
och internationella 
miljöavtal  4 3 864 000 3 864 000 3 864 000 3 864 000 3 497 256,57 3 497 256,57 90,51  

07 02 05 Europeiska kemikalie- 
myndigheten –  
Verksamhet på området 
lagstiftning om export 
och import av farliga 
kemikalier och den 
cirkulära ekonomin  2 3 034 475 3 034 475 1 549 615 1 549 615 1 096 320,55 1 096 320,55 36,13  

07 02 06 Europeiska miljöbyrån  2 40 418 782 40 418 782 39 260 364 39 260 364 43 068 303,35 43 068 303,35 106,56  

07 02 07 Europeiska solidari- 
tetskåren  – Bidrag från 
Life – delprogrammet 
Miljö  2 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000,— 750 000,—  75,00 
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Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar  

07 02 51 Slutförande av tidigare 
miljöprogram  2 p.m. 35 000 000 p.m. 30 000 000 7 541,45 60 605 748,01 173,16  

07 02 77 Pilotprojekt och 
förberedande åtgärder  

07 02 77 02 Förberedande åtgärd – 
Miljöövervakning av 
Svartahavsbäckenet och 
ett gemensamt euro- 
peiskt ramprogram för 
utvecklingen av Svarta- 
havsregionen 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 

07 02 77 13 Förberedande åtgärd – 
Best-systemet (frivilligt 
system för biologisk 
mångfald och ekosys- 
temtjänster i unionens 
yttersta randområden 
och utomeuropeiska 
länder och territorier) 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 394 533,60 

07 02 77 22 Pilotprojekt  –  Skydd av 
den biologiska mång- 
falden genom ett result- 
atbaserat kompensa- 
tionssystem för miljöre- 
sultat 2 p.m. p.m. p.m. 350 000 0,— 396 100,— 

07 02 77 28 Pilotprojekt  ‒  Fastställa 
jämvikt mellan statens 
rätt att reglera legitima 
offentliga mål, inves- 
terares rätt till skydd av 
sina investeringar och 
medborgarnas rättigheter 
i fråga om miljö och 
folkhälsa mot bakgrund 
av det transatlantiska 
partnerskapet för handel 
och investeringar 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 

III/462 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 07 —  MILJÖ
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Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar  

07 02 77 (forts.) 

07 02 77 29 Pilotprojekt  ‒  Kapacitet- 
suppbyggnad, progra- 
morienterad utveckling 
och kommunikation i 
fråga om miljöskatter 
och budgetreformer 2 p.m. p.m. p.m. 190 000 0,— 108 025,20 

07 02 77 30 Pilotprojekt  ‒  Att främja 
en grön kretsloppse- 
konomi i EU genom 
kapacitetsuppbyggnad, 
nätverksarbete och 
utbyte av innovativa 
lösningar –  Att över- 
brygga den gröna inno- 
vationsklyftan 2 p.m. p.m. p.m. 420 000 0,— 272 859,90 

07 02 77 31 Pilotprojekt  ‒  Att 
minska förekomsten av 
infektionssjukdomar för 
att motverka förlusten av 
biologisk mångfald i EU 
i enlighet med habitatdi- 
rektivet 2 p.m. 630 000 p.m. 270 000 0,— 270 000,—  42,86 

07 02 77 32 Pilotprojekt  ‒  Protokoll 
för fastställande av 
bedömningssystem för 
grön infrastruktur i hela 
unionen 2 p.m. p.m. p.m. 150 000 0,— 0,—  

07 02 77 33 Pilotprojekt  ‒  
Minskning av effekterna 
av vindkraftverk på 
bestånden av flad- 
dermöss och fåglar och 
på deras flyttvägar 2 p.m. 400 000 p.m. 400 000 0,— 299 115,—  74,78 
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Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

07 02 77 34 Pilotprojekt  ‒  Att 
kartlägga arter och 
livsmiljöer i de franska 
yttersta randområdena 2 p.m. 100 000 p.m. 250 000 0,— 400 000,— 400,00 

07 02 77 35 Pilotprojekt  –  Kart- 
läggning och bedömning 
av ekosystem och 
ekosystemtjänster i de 
yttersta randområdena 
och de utomeuropeiska 
länderna och terri- 
torierna: skapa 
kopplingar och slå 
samman resurser 2 p.m. 700 000 p.m. 1 000 000 1 500 000,— 399 996,— 57,14 

07 02 77 36 Pilotprojekt  –  Nätverk 
av Europas miljöstäder 2 p.m. 380 000 p.m. 300 000 0,— 284 910,— 74,98 

07 02 77 37 Pilotprojekt  –  
Förbränning av fast 
hushållsavfall: effekter 
på luftkvaliteten och 
potentiella motåtgärder 2 p.m. 934 000 p.m. 945 000 1 400 000,— 0,— 0 

07 02 77 39 Pilotprojekt  –  Skapa 
regionala och lokala 
plattformar för 
samexistens mellan 
människor och stora 
rovdjur, med fokus på 
nyckelåtgärder för stora 
rovdjur i områden med 
höga konfliktnivåer 2 p.m. 300 000 p.m. 300 000 499 980,— 149 850,— 49,95 

07 02 77 40 Pilotprojekt  –  Empiriskt 
baserade förbättringar av 
genomförandet av fågel- 
och habitatdirektiven: 
systematisk översyn och 
metaanalys 2 p.m. p.m. p.m. 350 000 0,— 0,— 
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Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

07 02 77 41 Pilotprojekt  – Främjande 
av alternativa metoder 
till djurförsök 2 p.m. 109 500 p.m. 400 000 0,— 100 000,—  91,32 

07 02 77 42 Pilotprojekt  –  Över- 
vakning av och indi- 
katorer för fjärilar i 
unionen 2 p.m. 520 000 p.m. 240 000 800 000,— 0,—  0 

07 02 77 43 Pilotprojekt  –  
Användning av satellit- 
bilder för att förbättra 
genomförandet av 
Natura 2000 2 p.m. 300 000 p.m. 500 000 1 000 000,— 0,—  0 

07 02 77 44 Pilotprojekt  –  Kart- 
läggning av lösningar, 
bästa praxis och åtgärder 
för sanering av rester av 
bekämpningsmedlet 
lindan i unionen 2 p.m. 600 000 1 400 000 1 000 000 600 000,— 0,—  0 

07 02 77 45 Förberedande åtgärd  –  
Användning av kapaci- 
tetsuppbyggnad för 
programorienterad 
utveckling och kartlägg- 
ningsmål i fråga om 
miljöskatter och budget- 
reformer 2 p.m. 450 000 450 000 450 000 750 000,— 0,—  0 

07 02 77 46 Pilotprojekt  –  
Bedömning, identi- 
fiering, utbyte och 
spridning av bästa praxis 
för human hantering av 
invasiva främmande 
arter 2 p.m. 300 000 p.m. 250 000 500 000,— 0,—  0 

5.7.2019 SV III/465Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 07 — MILJÖ
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Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

07 02 77 47 Pilotprojekt  –  Inte- 
grering av smarta 
sensorer och modeller 
för övervakning av 
luftkvaliteten i städer 2 p.m. 150 000 p.m. 500 000 1 000 000,— 375 000,— 250,00 

07 02 77 48 Pilotprojekt  –  Natur- 
baserade lösningar för 
minskade verkningar av 
klimatförändringar och 
vattenförorening i jord- 
bruksregioner 2 p.m. 420 000 p.m. 350 000 700 000,— 0,— 0 

07 02 77 49 Pilotprojekt  —  
Europeisk märkning av 
fordon med mycket låga 
utsläpp 2 p.m. 245 000 490 000 245 000 

07 02 77 50 Pilotprojekt  —  Genom- 
förbarhetsstudie av en 
gemensam öppen 
plattform för uppgifter 
om kemikaliesäkerhet 2 p.m. 210 000 420 000 210 000 

07 02 77 51 Pilotprojekt  –  
Uppmuntra civils- 
amhället att dela med sig 
av kunskap och bästa 
praxis i samband med 
gröna städer och gröna 
stadsmiljöer 2 p.m. p.m. 700 000 350 000 

07 02 77 52 Pilotprojekt  –  Invasiva 
främmande arter: ökade 
kunskaper och bättre 
kommunikation 2 p.m. 262 500 875 000 437 500  

Artikel 07 02 77 –  
Delsumma 

p.m. 7 011 000 4 335 000 9 857 500 8 749 980,— 3 450 389,70 49,21  

Kapitel 07 02  –  Totalt 474 521 757 341 328 257 461 963 979 307 631 479 443 411 312,56 301 530 275,89 88,34  
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KAPITEL 07 02 —  MILJÖPOLITIK INOM UNIONEN OCH INTERNATIONELLT  (forts.)  

07 02 01 Bidrag till en grönare och mer resurseffektiv ekonomi samt till utveckling och genomförande av unionens 
miljöpolitik och miljölagstiftning  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

155 195 200 88 000 000 150 335 000 86 500 000 135 955 126,39 70 853 355,55  

Anmärkningar  

Förordning (EU) nr 1293/2013 har fyra allmänna mål (artikel 3) och tre prioriterade områden för delprogrammet 
Miljö (artikel 9). Det första är miljö och resurseffektivitet. 

Särskilda mål för det första prioriterade området anges i artikel 10. 

De åtgärder som finansieras genom Life kan genomföras genom verksamhetsbidrag, driftsbidrag, finansiella 
instrument, upphandlingsförfaranden eller andra insatser som behövs (artiklarna 17, 18, 21 och 22). 

Minst 81 % av budgetmedlen för Life-programmet ska tilldelas projekt som får stöd genom verksamhetsbidrag eller, 
i förekommande fall, finansieringsinstrument (artikel 17.4). 

Inkomster avsatta för särskilda ändamål kan ge upphov till ytterligare anslag under denna artikel i enlighet med 
artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1293/2013 av den 11 december 2013 om inrättandet av ett 
program för miljö och klimatpolitik (Life) samt om upphävande av förordning (EG) nr 614/2007 (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 185).  

07 02 02 Stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

220 844 000 112 000 000 213 620 000 90 500 000 203 882 435,69 69 395 395,20  

Anmärkningar  

Förordning (EU) nr 1293/2013 har fyra allmänna mål (artikel 3) och tre prioriterade områden för delprogrammet 
Miljö (artikel 9). Det andra är Natur och biologisk mångfald. 

Särskilda mål för det andra prioriterade området anges i artikel 11. 

De åtgärder som finansieras genom Life kan genomföras genom verksamhetsbidrag, driftsbidrag, finansiella 
instrument, upphandlingsförfaranden eller andra insatser som behövs (artiklarna 17, 18, 21 och 22). 
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07 02 02 (forts.)  

Minst 81 % av budgetmedlen för Life-programmet ska tilldelas projekt som får stöd genom verksamhetsbidrag eller, 
i förekommande fall, finansieringsinstrument (artikel 17.4). 

På grund av den högre prioriteten för projekt för biologisk mångfald ska minst 60,5 % av de budgetmedel som 
tilldelas projekt som får stöd genom verksamhetsbidrag inom ramen för delprogrammet Miljö gå till projekt som 
stöder bevarandet av natur och biologisk mångfald (artikel 9.3). 

Inkomster avsatta för särskilda ändamål kan ge upphov till ytterligare anslag under denna artikel i enlighet med 
artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1293/2013 av den 11 december 2013 om inrättandet av ett 
program för miljö och klimatpolitik (Life) samt om upphävande av förordning (EG) nr 614/2007 (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 185).  

07 02 03 Stödja bättre miljöstyrning och information på alla nivåer  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

50 165 300 51 000 000 48 000 000 45 100 000 46 154 348,56 48 813 506,96  

Anmärkningar  

Förordning (EU) nr 1293/2013 har fyra allmänna mål (artikel 3) och tre prioriterade områden för delprogrammet 
Miljö (artikel 9). Det tredje är Miljöstyrning och miljöinformation. 

Särskilda mål för det tredje prioriterade området anges i artikel 12. 

De åtgärder som finansieras genom Life kan genomföras genom verksamhetsbidrag, driftsbidrag, finansiella 
instrument, upphandlingsförfaranden eller andra insatser som behövs (artiklarna 17, 18, 21 och 22). 

Minst 81 % av budgetmedlen för Life-programmet ska tilldelas projekt som får stöd genom verksamhetsbidrag eller, 
i förekommande fall, finansieringsinstrument (artikel 17.4). 

Utgifter för tekniskt stöd i samband med projekturval och övervakning, utvärdering och revision av projekt samt 
stöd till kommunikation och styrning inom Life och Life + (inklusive icke-statliga organisationer som får stöd via 
driftsbidrag) kan också finansieras via detta anslag. 

Inkomster avsatta för särskilda ändamål kan ge upphov till ytterligare anslag under denna artikel i enlighet med 
artikel 22.1 i budgetförordningen. 
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07 02 03  (forts.) 

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1293/2013 av den 11 december 2013 om inrättandet av ett 
program för miljö och klimatpolitik (Life) samt om upphävande av förordning (EG) nr 614/2007 (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 185).  

07 02 04 Bidrag till multilaterala och internationella miljöavtal  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

3 864 000 3 864 000 3 864 000 3 864 000 3 497 256,57 3 497 256,57  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka obligatoriska och frivilliga bidrag till ett antal internationella konventioner, protokoll 
och avtal i vilka unionen är part samt förberedande arbete som rör framtida internationella avtal i vilka unionen 
deltar. 

I vissa fall ingår bidragen till senare protokoll i bidragen till grundkonventionen.  

Rättslig grund  

Åtgärder som kommissionen genomför i enlighet med de uppgifter som följer av dess befogenheter på det 
institutionella planet i enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet 
av Europeiska atomenergigemenskapen och i enlighet med artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av 
förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, 
(EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

Rådets beslut 77/585/EEG av den 25 juli 1977 om slutande av konventionen om skydd för Medelhavet mot 
förorening och protokollet om förebyggande av föroreningen av Medelhavet vid dumpning från fartyg och flygplan 
(EGT L 240, 19.9.1977, s. 1). 

Rådets beslut 81/462/EEG av den 11 juni 1981 om ingående av konventionen om långväga gränsöverskridande 
luftföroreningar (EGT L 171, 27.6.1981, s. 11). 

Rådets beslut 82/72/EEG av den 3 december 1981 om ingående av Konventionen om skydd av europeiska vilda djur 
och växter samt deras naturliga miljö (EGT L 38, 10.2.1982, s. 1). 

Rådets beslut 82/461/EEG av den 24 juni 1982 om ingående av konventionen om skydd av flyttande vilda djur 
(EGT L 210, 19.7.1982, s. 10) och därmed sammanhängande överenskommelser. 

Rådets beslut 84/358/EEG av den 28 juni 1984 om ingående av överenskommelsen om samarbete vid bekämpning 
av förorening av Nordsjön genom olja och andra skadliga ämnen (EGT L 188, 16.7.1984, s. 7). 
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Rådets beslut 86/277/EEG av den 12 juni 1986 om antagande av protokollet till 1979 års ECE-konvention om 
långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående den långsiktiga finansieringen av samarbetsprogrammet för 
övervakning och utvärdering av den långväga transporten av luftföroreningar i Europa, EMEP (EGT L 181, 
4.7.1986, s. 1). 

Rådets beslut 93/98/EEG av den 1 februari 1993 om ingående på gemenskapens vägnar av konventionen om 
kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av riskavfall (Baselkonventionen) 
(EGT L 39, 16.2.1993, s. 1). 

Rådets beslut 93/550/EEG av den 20 oktober 1993 rörande ingående på gemenskapens vägnar av samarbetsavtalet 
om skydd av Nordostatlantens kuster och vatten mot föroreningar (Lissabonavtalet) (EGT L 267, 28.10.1993, s. 20). 

Rådets beslut 93/626/EEG av den 25 oktober 1993 om ingående av konventionen om biologisk mångfald 
(EGT L 309, 13.12.1993, s. 1). 

Rådets beslut 94/156/EG av den 21 februari 1994 om gemenskapens anslutning till 1974 års konvention om skydd 
av Östersjöområdets marina miljö (Helsingforskonventionen) (EGT L 73, 16.3.1994, s. 1). 

Rådets beslut 95/308/EG av den 24 juli 1995 om ingående på gemenskapens vägnar av konventionen om skydd för 
och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar (EGT L 186, 5.8.1995, s. 42). 

Rådets beslut av den 27 juni 1997 om ingående på gemenskapens vägnar av konventionen om miljökonsekvens- 
beskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen) (förslag i EGT C 104, 24.4.1992, s. 5; 
beslutet ej offentliggjort). 

Rådets beslut 97/825/EG av den 24 november 1997 om ingående av konventionen om samarbete om skydd för och 
hållbart utnyttjande av Donau (EGT L 342, 12.12.1997, s. 18). 

Rådets beslut 98/216/EG av den 9 mars 1998 om att i gemenskapens namn ingå Förenta nationernas konvention för 
bekämpning av ökenspridning i de länder som drabbas av allvarlig torka och/eller ökenspridning, särskilt i Afrika 
(EGT L 83, 19.3.1998, s. 1). 

Rådets beslut 98/249/EG av den 7 oktober 1997 om ingående på gemenskapens vägnar av konventionen om skydd 
av den marina miljön i nordöstra Atlanten (EGT L 104, 3.4.1998, s. 1). 

Rådets beslut 98/685/EG av den 23 mars 1998 om att ingå konventionen om gränsöverskridande konsekvenser av 
industriolyckor (EGT L 326, 3.12.1998, s. 1). 

Rådets beslut 2000/706/EG av den 7 november 2000 om ingående på gemenskapens vägnar av konventionen för 
skydd av Rhen (EGT L 289, 16.11.2000, s. 30). 

Rådets beslut 2002/628/EG av den 25 juni 2002 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av Cartagena- 
protokollet om biosäkerhet (EGT L 201, 31.7.2002, s. 48). 

Rådets beslut 2005/370/EG av den 17 februari 2005 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av 
konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig 
prövning i miljöfrågor (EUT L 124, 17.5.2005, s. 1). 

Rådets beslut 2006/61/EG av den 2 december 2005 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av FN/ECE:s 
protokoll om register över utsläpp och överföringar av föroreningar (EUT L 32, 4.2.2006, s. 54). 
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Rådets beslut 2006/507/EG av den 14 oktober 2004 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av Stock- 
holmskonventionen om långlivade organiska föroreningar (EUT L 209, 31.7.2006, s. 1). 

Rådets beslut 2006/730/EG av den 25 september 2006 om godkännande, på Europeiska gemenskapens vägnar, av 
Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga 
kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel (EUT L 299, 28.10.2006, s. 23). 

Rådets beslut 2006/871/EG av den 18 juli 2005 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av avtalet om 
bevarande av afro-eurasiska flyttande vattenfåglar (EUT L 345, 8.12.2006, s. 24). 

Rådets beslut 2008/871/EG av den 20 oktober 2008 om godkännande på Europeiska gemenskapens vägnar av 
protokollet om strategiska miljöbedömningar till FN/ECE:s Esbokonvention från 1991 om miljökonsekvens- 
beskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (EUT L 308, 19.11.2008, s. 33). 

Rådets beslut 2011/731/EU av den 8 november 2011 om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av 2006 års 
internationella avtal om tropiskt timmer (EUT L 294, 12.11.2011, s. 1). 

Rådets beslut av den 2014/283/EU av den 14 april 2014 om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av 
Nagoyaprotokollet om tillträde till genetiska resurser samt rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår 
vid deras användning, vilket är fogat till konventionen om biologisk mångfald (EUT L 150, 20.5.2014, s. 231). 

Rådets beslut (EU) 2015/451 av den 6 mars 2015 om Europeiska unionens anslutning till konventionen om 
internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites) (EUT L 75, 19.3.2015, s. 1). 

Rådets beslut (EU) 2017/939 av den 11 maj 2017 om ingående på unionens vägnar av Minamatakonventionen om 
kvicksilver (EUT L 142, 2.6.2017, s. 4).  

07 02 05 Europeiska kemikaliemyndigheten  –  Verksamhet på området lagstiftning om export och import av farliga 
kemikalier och den cirkulära ekonomin  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

3 034 475 3 034 475 1 549 615 1 549 615 1 096 320,55 1 096 320,55  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka myndighetens utgifter för personal, administrativa kostnader och driftsutgifter för 
verksamhet i samband med genomförandet av lagstiftning om export och import av farliga kemikalier. 

Byrån ska informera Europaparlamentet och rådet om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och 
administrativa utgifter. 

Tjänsteförteckningen för Europeiska kemikaliemyndigheten återfinns i delen bilagan  ”Personal” till detta avsnitt. 
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Unionens bidrag för 2020 uppgår till totalt 3 057 000 euro. Ett belopp på 22 525 euro från återanvändning av 
överskott från 2018 ska läggas till det belopp på 3 034 475 euro som tas upp i budgeten.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga 
kemikalier (EUT L 201, 27.7.2012, s. 60). 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/851 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv 2008/98/EG om 
avfall (EUT L 150, 14.6.2018, s. 109).  

07 02 06 Europeiska miljöbyrån  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

40 418 782 40 418 782 39 260 364 39 260 364 43 068 303,35 43 068 303,35  

Anmärkningar  

Detta anslag ska täcka byråns utgifter för personal, administrativa kostnader och driftsutgifter. 

Byråns uppgifter är att förse unionen och medlemsstaterna med objektiva, tillförlitliga och jämförbara uppgifter om 
miljön på unionsnivå som möjliggör för dem att vidta åtgärder för att skydda miljön, bedöma resultaten av sådana 
åtgärder och att informera allmänheten. 

Myndigheten ska informera Europaparlamentets och rådet om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter 
och administrativa utgifter. 

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll 32, ska läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp –  som 
härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster avsatta för 
särskilda ändamål i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 e och f i budgetförordningen, och medför avsättning 
av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”  till 
denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster från kandidatländernas bidrag för deltagande i unionsprogrammen och i förekommande fall 
från de potentiella kandidaterna på västra Balkan, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda 
till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 e och f i budgetförordningen. 

Inkomster från Schweiziska edsförbundets bidrag för deltagande i unionsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 3 i 
inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 e och f i 
budgetförordningen. 
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Behandling som sådana inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 b i budgetförordningen som ska 
föras upp under punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen ska förbehållas belopp som återbetalts i enlighet 
med artikel 17 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudget- 
förordning för de organ som inrättats enligt EUF-fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (EUT L 122, 10.5.2019, s. 1). 

Tjänsteförteckningen för Europeiska miljöbyrån återfinns i bilagan  ”Personal” till detta avsnitt. 

Unionens bidrag för 2020 uppgår till totalt 40 672 000 euro. Ett belopp på 253 218 euro från återanvändning av 
överskott från 2018 ska läggas till det belopp på 40 418 782 euro som tas upp i budgeten.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 401/2009 av den 23 april 2009 om Europeiska miljöbyrån och 
Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EUT L 126, 21.5.2009, s. 13). 

07 02 07 Europeiska solidaritetskåren  –  Bidrag från Life  – delprogrammet Miljö  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000,— 750 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka det ekonomiska bidraget från Life  – delprogrammet Miljö till den europeiska 
solidaritetskåren i överensstämmelse med dess allmänna och specifika mål. 

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll nr 32, ska läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa belopp – som 
härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster avsatta för 
särskilda ändamål i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b), e) och f) i budgetförordningen, och medför 
avsättning av motsvarande anslag till denna del i utgiftsberäkningen och användning av dessa enligt bilagan 
”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”, som ingår i den allmänna budgeten.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1293/2013 av den 11 december 2013 om inrättandet av ett 
program för miljö och klimatpolitik (Life) samt om upphävande av förordning (EG) nr 614/2007 (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 185). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1475 av den 2 oktober 2018 om fastställande av den rättsliga 
ramen för den europeiska solidaritetskåren och om ändring av förordning (EU) nr 1288/2013, förordning (EU) nr 
1293/2013 och beslut nr 1313/2013/EU (EUT L 250, 4.10.2018, s. 1). 
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07 02 51 Slutförande av tidigare miljöprogram  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 35 000 000 p.m. 30 000 000 7 541,45 60 605 748,01  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utbetalningar avseende utestående åtaganden från föregående år som gäller 
Lifeprogrammens allmänna målsättningar och andra program och allmänna åtgärder som grundas på gemenskapens 
miljöhandlingsprogram.  

Rättslig grund  

Åtgärder som kommissionen genomför i enlighet med de uppgifter som följer av dess befogenheter på det 
institutionella planet i enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet 
av Europeiska atomenergigemenskapen och i enlighet med artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av 
förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, 
(EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar (EGT L 103, 25.4.1979, s. 1). 

Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 
22.7.1992, s. 7). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1655/2000 av den 17 juli 2000 om det finansiella instrumentet för 
miljön (Life) (EGT L 192, 28.7.2000, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1600/2002/EG av den 22 juli 2002 om fastställande av gemenskapens sjätte 
miljöhandlingsprogram (EGT L 242, 10.9.2002, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2152/2003 av den 17 november 2003 om övervakning av skogar 
och miljösamspel i gemenskapen (Forest Focus) (EUT L 324, 11.12.2003, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 614/2007 av den 23 maj 2007 om det finansiella instrumentet för 
miljön (Life+) (EUT L 149, 9.6.2007, s. 1). 
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07 02 77 Pilotprojekt och förberedande åtgärder  

07 02 77 02 Förberedande åtgärd  – Miljöövervakning av Svartahavsbäckenet och ett gemensamt europeiskt ramprogram för 
utvecklingen av Svartahavsregionen  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom dessa förberedande 
åtgärder.  

Rättslig grund 

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

07 02 77 13 Förberedande åtgärd –  Best-systemet (frivilligt system för biologisk mångfald och ekosystemtjänster i unionens 
yttersta randområden och utomeuropeiska länder och territorier)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 394 533,60  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom dessa förberedande 
åtgärder.  

Rättslig grund 

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 07 02  —  MILJÖPOLITIK INOM UNIONEN OCH INTERNATIONELLT  (forts.) 

07 02 77 (forts.)  

07 02 77 22 Pilotprojekt –  Skydd av den biologiska mångfalden genom ett resultatbaserat kompensationssystem för miljöresultat  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 350 000 0,—  396 100,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

07 02 77 28 Pilotprojekt ‒  Fastställa jämvikt mellan statens rätt att reglera legitima offentliga mål, investerares rätt till skydd av 
sina investeringar och medborgarnas rättigheter i fråga om miljö och folkhälsa mot bakgrund av det transatlantiska 
partnerskapet för handel och investeringar  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom detta pilotprojekt.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 07 02 —  MILJÖPOLITIK INOM UNIONEN OCH INTERNATIONELLT  (forts.)  

07 02 77  (forts.)  

07 02 77 29 Pilotprojekt ‒  Kapacitetsuppbyggnad, programorienterad utveckling och kommunikation i fråga om miljöskatter och 
budgetreformer  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 190 000 0,— 108 025,20  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom detta pilotprojekt. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

07 02 77 30 Pilotprojekt ‒  Att främja en grön kretsloppsekonomi i EU genom kapacitetsuppbyggnad, nätverksarbete och utbyte 
av innovativa lösningar –  Att överbrygga den gröna innovationsklyftan  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 420 000 0,— 272 859,90  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom detta pilotprojekt. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 07 02  —  MILJÖPOLITIK INOM UNIONEN OCH INTERNATIONELLT  (forts.) 

07 02 77 (forts.)  

07 02 77 31 Pilotprojekt ‒  Att minska förekomsten av infektionssjukdomar för att motverka förlusten av biologisk mångfald i EU 
i enlighet med habitatdirektivet  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 630 000 p.m. 270 000 0,—  270 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom detta pilotprojekt.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

07 02 77 32 Pilotprojekt ‒  Protokoll för fastställande av bedömningssystem för grön infrastruktur i hela unionen  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 150 000 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år avseende pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 07 02 —  MILJÖPOLITIK INOM UNIONEN OCH INTERNATIONELLT  (forts.)  

07 02 77  (forts.)  

07 02 77 33 Pilotprojekt ‒ Minskning av effekterna av vindkraftverk på bestånden av fladdermöss och fåglar och på deras 
flyttvägar  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 400 000 p.m. 400 000 0,— 299 115,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år avseende pilotprojektet. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

07 02 77 34 Pilotprojekt ‒ Att kartlägga arter och livsmiljöer i de franska yttersta randområdena  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 100 000 p.m. 250 000 0,— 400 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år avseende pilotprojektet. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 07 02  —  MILJÖPOLITIK INOM UNIONEN OCH INTERNATIONELLT  (forts.) 

07 02 77 (forts.)  

07 02 77 35 Pilotprojekt –  Kartläggning och bedömning av ekosystem och ekosystemtjänster i de yttersta randområdena och de 
utomeuropeiska länderna och territorierna: skapa kopplingar och slå samman resurser  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 700 000 p.m. 1 000 000 1 500 000,— 399 996,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år avseende pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

07 02 77 36 Pilotprojekt –  Nätverk av Europas miljöstäder  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 380 000 p.m. 300 000 0,—  284 910,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år avseende pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 07 02 —  MILJÖPOLITIK INOM UNIONEN OCH INTERNATIONELLT  (forts.)  

07 02 77  (forts.)  

07 02 77 37 Pilotprojekt – Förbränning av fast hushållsavfall: effekter på luftkvaliteten och potentiella motåtgärder  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 934 000 p.m. 945 000 1 400 000,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år avseende pilotprojektet. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

07 02 77 39 Pilotprojekt –  Skapa regionala och lokala plattformar för samexistens mellan människor och stora rovdjur, med 
fokus på nyckelåtgärder för stora rovdjur i områden med höga konfliktnivåer  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 300 000 p.m. 300 000 499 980,— 149 850,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år avseende pilotprojektet. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 07 02  —  MILJÖPOLITIK INOM UNIONEN OCH INTERNATIONELLT  (forts.) 

07 02 77 (forts.)  

07 02 77 40 Pilotprojekt –  Empiriskt baserade förbättringar av genomförandet av fågel- och habitatdirektiven: systematisk 
översyn och metaanalys  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 350 000 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

07 02 77 41 Pilotprojekt –  Främjande av alternativa metoder till djurförsök  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 109 500 p.m. 400 000 0,—  100 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka föregående års utestående åtaganden avseende pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 07 02 —  MILJÖPOLITIK INOM UNIONEN OCH INTERNATIONELLT  (forts.)  

07 02 77  (forts.)  

07 02 77 42 Pilotprojekt – Övervakning av och indikatorer för fjärilar i unionen  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 520 000 p.m. 240 000 800 000,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

07 02 77 43 Pilotprojekt – Användning av satellitbilder för att förbättra genomförandet av Natura 2000  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 300 000 p.m. 500 000 1 000 000,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

5.7.2019 SV III/483Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 07 — MILJÖ

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 07 02  —  MILJÖPOLITIK INOM UNIONEN OCH INTERNATIONELLT  (forts.) 
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07 02 77 44 Pilotprojekt –  Kartläggning av lösningar, bästa praxis och åtgärder för sanering av rester av bekämpningsmedlet 
lindan i unionen  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 600 000 1 400 000 1 000 000 600 000,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka föregående års utestående åtaganden avseende pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

07 02 77 45 Förberedande åtgärd  – Användning av kapacitetsuppbyggnad för programorienterad utveckling och kartlägg- 
ningsmål i fråga om miljöskatter och budgetreformer  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 450 000 450 000 450 000 750 000,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom dessa förberedande 
åtgärder.  

Rättslig grund 

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 07 02 —  MILJÖPOLITIK INOM UNIONEN OCH INTERNATIONELLT  (forts.)  

07 02 77  (forts.)  

07 02 77 46 Pilotprojekt – Bedömning, identifiering, utbyte och spridning av bästa praxis för human hantering av invasiva 
främmande arter  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 300 000 p.m. 250 000 500 000,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

07 02 77 47 Pilotprojekt – Integrering av smarta sensorer och modeller för övervakning av luftkvaliteten i städer  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 150 000 p.m. 500 000 1 000 000,— 375 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 07 02  —  MILJÖPOLITIK INOM UNIONEN OCH INTERNATIONELLT  (forts.) 

07 02 77 (forts.)  

07 02 77 48 Pilotprojekt –  Naturbaserade lösningar för minskade verkningar av klimatförändringar och vattenförorening i 
jordbruksregioner 

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 420 000 p.m. 350 000 700 000,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag ska täcka utestående åtaganden från föregående år inom ramen för pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

07 02 77 49 Pilotprojekt —  Europeisk märkning av fordon med mycket låga utsläpp  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 245 000 490 000 245 000 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet. 

De senaste åren har allt fler städer och regioner i unionen infört politik för lågutsläppszoner för fordon. Ofta baseras 
politiken för lågutsläppszoner på Euro-klassificeringen eller året för typgodkännandet av fordonen. Politiken för 
lågutsläppszoner har i allmänhet tre genomförandeproblem: 

För det första har lågutsläppszoner som baseras enbart på Euro-klassificeringen eller datum för typgodkännande 
tvivelaktiga miljöeffekter. Tester som utförts av oberoende parter visar att de mest förorenande dieselfordonen av 
kategori Euro6 har högre utsläppsnivåer av kväveoxider än vissa fordon som klassas som Euro4- eller Euro5-fordon. 

Tester av utsläpp från fordon med Pems (Emissions Analytics) eller program för fjärranalys (CONOX–program) 
visar att fordon i kategorierna Euro5 och Euro6 fortfarande släpper ut åtskilligt mer kväveoxider under normala 
förhållanden jämfört med testresultaten i laboratoriet. Först sedan Euro6d infördes (från och med den 1 september 
2017) används RDE-provningen (RDE=utsläpp vid verklig körning) för typgodkännande av nya fordon. Detta 
förväntas minska diskrepansen mellan typgodkända och verkliga utsläpp i betydande utsträckning. 
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För förare inom EU som kör i olika städer och/eller medlemsstater skapar dessutom dessa olikheter i fråga om 
begränsningar med lågutsläppszoner och den olikartade politiken för tillträde till stadsområden ökad förvirring och 
möjligen också merkostnader då fordonsförarna måste följa olika regler och behöver införskaffa olika märkningar 
eller tillstånd för varje zon. 

Beroende på hur lågutsläppspolitiken utformas och omsätts i praktiken är det dessutom svårt för städerna att 
säkerställa att fordon som registrerats i andra medlemsstater följer gällande regler. 

En möjlig lösning på dessa problem är att utveckla ett system för fordon med mycket låga förorenande utsläpp, som 
identifierar fordon som har god prestanda avseende kväveoxidutsläpp (och eventuellt andra föroreningar). Ett sådant 
system skulle göra det möjligt för medlemsstater, regioner och städer att utveckla och finjustera begränsningar för 
lågutsläppszoner utöver euro-klassifikationerna och typgodkännandedatum. Genom en märkning för fordon med 
mycket låga förorenande utsläpp skulle medlemsstaterna, regionerna och städerna kunna få tillgång till ett harmon- 
iserat system. 

Pilotprojektet har följande mål: 

1. Att bedöma alternativ för ett system för fordon med mycket låga förorenande utsläpp (inklusive möjligheten till 
märkning) för bilar som uppfyller gränsvärdena för utsläpp i Euro6-kategorin under normal användning, testade 
med Pems i en RDE-provning, och även inklusive dem som testats vid typgodkännandet (Euro6d-TEMP eller 
senare) eller som certifieras på samma nivå i samband med eftermontering. 

2. Att bedöma alternativ för certifiering och övervakning av sådana fordon. 

3. Att bedöma olika alternativ avseende inrättandet av ett europeiskt system för informationsutbyte (knutet till 
utbytesplattformen Eucaris) med en databas där alla bilar som registrerats som fordon med mycket låga 
förorenande utsläpp ingår. Detta system för informationsutbyte skulle kunna användas av städer, regioner och 
medlemsstater för genomförande av incitament eller politik avseende lågutsläppszoner. 

Partner som kan komma i fråga: 

1. Forskningsinstitut med forskning kring fordonsutsläpp (t.ex. TNO, JRC). 

2. Motororganisationer (såsom ADAC, ANWB). 

3. Sammanslutningar för den industri som arbetar med eftermontering (t.ex. CLEPA, ERECA). 

4. Bilbesiktningscentraler (t.ex. CITA). 

5. Städer och tätortsområden eller stadsnät (t.ex. Eurocities).  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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07 02 77 50 Pilotprojekt — Genomförbarhetsstudie av en gemensam öppen plattform för uppgifter om kemikaliesäkerhet  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 210 000 420 000 210 000 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet. 

Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) ger oberoende 
vetenskapliga råd till beslutsfattare för reglering av kemikalie- och livsmedelssäkerheten i Europa. Genom sina 
respektive mandat samlar de in stora mängder vetenskapliga data om ämnen och deras farliga egenskaper. Samtidigt 
tar även industrin och den akademiska forskarvärlden fram en stor mängd information om sådana ämnen. 

På grund av rättsliga, tekniska, resursmässiga eller andra begränsningar delas emellertid inte dessa omfattande 
vetenskapliga datasamlingar fullt ut eller tillgängliggörs inte för en bredare publik, och därmed utnyttjas inte deras 
fulla potential. Därför strävar Echa och Efsa efter att öka och förenkla tillgången till sina omfattande vetenskapliga 
datasamlingar, berikade med andra offentliga data och data från externa källor. 

Detta skulle kunna uppnås genom en portal som omfattar både strukturerade och ostrukturerade data från till- 
synsmyndigheter, industrin, forskarvärlden och andra parter som har intresse av kemikaliesäkerhet. Portalen bör 
entydigt identifiera studier och stödja kritisk bedömning av studier, textutvinning, visualisering av data, analys och 
kunskapsutbyte. 

Målet är att underlätta gränslös delning av data mellan myndigheter och göra dessa allmänt tillgängliga för forskare, 
lagstiftare, industrin och allmänheten. Detta kommer att främja a) transparens och förtroende för unionens 
beslutsfattande, b) forskning och dataanalys, c) innovation d) färre djurförsök och mer prediktiv toxikologi och e) 
bättre beslutsfattande och välgrundade konsumentval. 

En gemensam portal skulle kunna tillhandahålla följande: 

—  Ett register över toxikologiska studier av kemiska ämnen och reglerade produkter. Studier, som sponsrats av 
industrin, delges behörig myndighet för lagstadgad bedömning, men de är för närvarande inte alltid tillgängliga 
för andra myndigheter, industriella aktörer, forskarsamhället eller allmänheten.  

—  Ett arkiv för forskning och vetenskapliga data. Expertgranskade studier används inte alltid fullt ut vid 
lagstadgade bedömningar, eftersom det är resurskrävande att söka efter och få tillgång till studier. Forskare och 
utgivare av forskarstudier har inte något grundläggande intresse av att dela data för att hantera lagstiftnings- 
frågor.  

—  En plattform för dataanalys, prediktiv toxikologi (dvs. undvikande av djurförsök), bättre miljöövervakning, 
bättre utformning av studier, utveckling av artificiell intelligens och maskininlärningsapplikationer. 
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Pilotprojektet kommer att ske i form av en genomförbarhetsstudie av en sådan gemensam plattforms möjligheter att 
ge värdefulla fördelar för de fyra identifierade viktiga intressentgrupperna (lagstiftare, universitet, industrin och 
allmänheten). 

Undersökningens första fas kommer att vara inriktad på en genomförbarhetsanalys och framtagande av använd- 
ningsfall. Följande forskningsfrågor kommer att tas upp: 

—  De viktigaste intressenterna är tillsynsmyndigheter, universitet, industrin och allmänheten, men vilka ska deras 
roller vara och hur kan de dra nytta av den gemensamma portalen?  

—  Kan vi dra lärdom av befintliga system, t.ex. EU:s register över kliniska prövningar, Förenta staternas 
miljövårdsmyndighets Master Record Identifiers-system, EU:s portal för öppna data, OECD:s eChemPortal, en 
potentiell framtida övergripande kunskapsbas för kemikalier som förvaltas av OECD, Echas förmedlingsportal, 
OpenAire, det europeiska öppna forskningsmolnet. Kan något av dessa system erbjuda några eller alla portalens 
funktioner?  

—  Hur kan dataägare dela information men behålla sin immateriella äganderätt och skydda konfidentiell affärsin- 
formation/företagshemligheter?  

—  Hur kan deltagarna övertygas om att använda ett gemensamt internationellt strukturerat dataformat för informa- 
tionsutbyte? 

—  Kan informationsutbyte automatiseras, så att laboratoriesystem delar information via webbtjänster?  

— Hur kan processer för kvalitetskontroll och kritiska bedömningsverktyg integreras i plattformen?  

—  Vilka kan incitamenten vara för att delta i portalen?  

—  Hur kan en gemensam plattform stimulera nya eller förbättrade studier och metoder för kemikaliesäkerhetsbed- 
ömning?  

—  Hur kan en gemensam plattform bidra till unionens forskningsagenda? 

Undersökningens andra fas kommer att utmynna i rekommendationer till unionens lagstiftande myndighet och i att 
unionspolitik utarbetas på detta område, på grundval av identifierade möjligheter och hot. 

—  Vilka grundläggande bestämmelser kommer att krävas för att förvalta en central unionsplattform för förordningar 
och unionsinstitutioner?  

—  Vilka är de rättsliga hindren och kan lagstiftning främja deltagande och införandet av ett gemensamt format för 
presentation av resultaten? 

—  Vilka är resursbehoven i samband med anpassning/utveckling och underhåll av en gemensam portal? 

—  Vilka är finansieringsalternativen för anpassning/utveckling och underhåll av en gemensam portal? 

Om det bedöms som lämpligt kan genomförandet av pilotprojektet delegeras till byråerna. 
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Rättslig grund 

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

07 02 77 51 Pilotprojekt –  Uppmuntra civilsamhället att dela med sig av kunskap och bästa praxis i samband med gröna städer 
och gröna stadsmiljöer  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. 700 000 350 000 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet. 

Mer natur i städerna och grönare stadsdelar är ett av de mest underutnyttjade sätten att öka EU-medborgarnas 
livskvalitet. I dag bor 72 % av européerna i städer och förorter, och andelen stadsbor fortsätter att öka. Eftersom 
städerna står inför en rad utmaningar –  allt från deras inverkan på invånarnas hälsa till miljön –  har grön infrastruktur 
stor potential att erbjuda lösningar på många av dessa problem. 

Målet är att presentera grönområden som ett sätt att lösa problem och göra värdet av grönområden bättre känt. Det 
blir allt viktigare att blicka framåt och utveckla en vision för morgondagens städer där grön infrastruktur spelar en 
avgörande roll. 

Ett annat mål är att öka vetenskaplig kunskap och förbättra kunskapsutbyte, verktyg, metoder och innovativa 
strategier för att öka den biologiska mångfalden och planeringen och genomförandet av grön infrastruktur (inklusive 
gröna tak och väggar och hållbart stadsjordbruk) i städer och förbättra det civila samhällets deltagande i 
beslutsfattandet. Detta omfattar även att tillsammans utarbeta en vision för morgondagens gröna stad. 

En verkligt deltagandebaserad strategi innefattar de politiska beslutsfattarna, medborgarna och civilsamhället, 
däribland äldre och barn. Var och en av dessa aktörer har olika behov (rekreation, mildring av urbana värmeöars 
effekter, förbättrad luftkvalitet, förbättrad folkhälsa, hållbara mjuka transportsätt, ökad social sammanhållning osv.). 
Projektets vetenskapliga del skulle därför kunna bidra till att utveckla de vetenskapliga lösningar som behövs för att 
stödja lokala initiativ som förbättrar den gröna infrastrukturen i städer, till gagn för städernas invånare och deras 
livskvalitet. 

Detta pilotprojekt kommer att skapa och samla in material, bästa praxis och riktlinjer och sprida det material som 
skapats till städerna, kommunerna och handläggarna för att utgöra underlag för borgmästare som vill starta projekt 
för att förbättra och öka den gröna infrastrukturen i städer och stadsområden. 
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Detta pilotprojekt kommer att ha följande syften: 

1. Att öka medvetenheten om fördelarna med grönområden i bebyggd miljö. 

2. Att öka kvantiteten och kvaliteten på forskning och utveckling av nya innovationer. 

3. Att uppmuntra medborgarna att engagera sig i förbättringen av sina egna stadsdelar. 

4. Att främja en kultur där man uppskattar grönområdena. 

5. Att öka antalet projekt för grön infrastruktur. 

6. Att koppla samman befintliga initiativ och utbyta bästa praxis bland medlemsstaterna. 

7. Att skapa en färdplan för miljöanpassning av europeiska städer senast 2030. 

8. Att förbereda för Europaåret för grönare städer 2020.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

07 02 77 52 Pilotprojekt – Invasiva främmande arter: ökade kunskaper och bättre kommunikation  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 262 500 875 000 437 500  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet. 

Det här projektet kommer att testa nya metoder för att hindra att invasiva främmande arter får fäste och sprider sig i 
unionen till stöd för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om 
förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter (EUT L 317, 4.11.2014, 
s. 35) och mål 5 i unionens strategi för biologisk mångfald fram till 2020. 
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KAPITEL 07 02  —  MILJÖPOLITIK INOM UNIONEN OCH INTERNATIONELLT  (forts.) 

07 02 77 (forts.)  

07 02 77 52 (forts.)  

Det är allmänt erkänt att det är mycket mer kostnadseffektivt att hindra invasiva främmande arter från att etablera sig 
(det vill säga effektiva åtgärder för bioskydd mot invasiva främmande arter) än att hantera och utrota invasiva 
främmande arter när de väl har etablerat sig. Man har dock kunnat fastställa två stora hinder för vidtagandet av 
effektiva bioskyddsåtgärder mot invasiva främmande arter: i) bristande kunskaper hos berörda parter om betydelsen 
av bioskydd mot invasiva främmande ämnen och ii) bristande kunskaper bland förvaltare och tillsynsmyndigheter på 
naturresursområdet om hur man ska kommunicera med olika grupper av berörda parter angående behovet av 
effektiva bioskyddsåtgärder mot invasiva främmande arter. 

Detta pilotprojekt kommer att införa en rad verksamheter som syftar till att i) förbättra kunskaperna hos berörda 
parter om hur viktigt det är med effektiva bioskyddsåtgärder mot invasiva främmande arter, och ii) förbättra 
kommunikationen bland förvaltare, tillsynsmyndigheter och berörda parter angående utarbetandet och genom- 
förandet av effektiva bioskyddsåtgärder mot invasiva främmande arter. 

I syfte att bli en förberedande åtgärd kommer pilotprojektet att tillhandahålla finansiering för att öka medvetenheten 
om behovet av effektiva bioskyddsåtgärder bland följande grupper av berörda parter: jordbrukare, markägare och 
markförvaltare, icke-statliga miljöorganisationer, trädgårdsnäringen, handeln med exotiska sällskapsdjur, fritidsbåts- 
användare (fritidsfiskare och båtanvändare) och sjöfartsanvändare (fritidsbåtstrafik och industrisjöfart), transportin- 
frastrukturmyndigheter (kanaler, sidospår för järnvägar, motorvägskanter) och lokala myndigheter. Dessa grupper av 
berörda parter har fastställts som de viktigaste inkörsvägarna för invasiva främmande arter i Europa. 

I allmänhet har berörda parter dåliga kunskaper om bioskydd mot invasiva främmande arter, men de känner 
samtidigt en stor oro inför ämnet eftersom det uppfattas som negativt för deras intressen. Pilotprojektet kommer att 
bygga en plattform som ska underlätta en konstruktiv kommunikation inom och mellan sektorer om behovet av och 
fördelarna med effektiva bioskyddsåtgärder mot invasiva främmande arter, samt utbyta bästa praxis för kommuni- 
kation om och utveckling och genomförande av sådana åtgärder. 

Pilotprojektet kommer framför allt att utse tjänstemän som ska inleda och föra en dialog i var och en av de fastställda 
grupperna med berörda parter. Eftersom den nuvarande kunskapsnivån bland många grupper av berörda parter 
avseende bioskydd mot invasiva främmande arter är låg kommer tjänstemännen till att börja med fastställa vilka 
kunskaper och farhågor som finns inom var och en av grupperna. När uppfattningarna i var och en av de olika 
grupperna har klarlagts kommer tjänstemännen att lansera en rad evenemang, seminarier och konferenser samt ta 
fram tillgängligt sektorsspecifikt material för att främja förståelse och kunskapsutbyte om frågan inom varje sektor. 
Ett sekretariat kommer att leda och övervaka tjänstemännens arbete samt sammanställa och utveckla sektorsspecifika 
dialoger för att kartlägga gemensamma problem och gemensamma lösningar mellan olika sektorer. 

Som ett resultat av dessa aktiviteter räknar man med att kunna minska den oro och de konflikter och missförstånd 
som råder i fråga om bioskydd mot invasiva främmande arter. Det nya med detta projekt är att det är proaktivt, 
eftersom det inte har gjorts några tidigare försök att på ett konstruktivt sätt involvera specifika sektorer på europeisk 
nivå i arbetet med bioskydd mot invasiva främmande arter och dess samverkande karaktär, eftersom projektet 
samtidigt omfattar bioskydd mot invasiva främmande arter i europeiska sektorer som står i relation till varandra men 
som är olika.  

Rättslig grund 

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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AVDELNING 08 

FORSKNING OCH INNOVATION 

Allmän sammanfattning av anslag (2020 och 2019) och genomförande (2018)  

Avdelning 
Kapitel 

Rubrik 
Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

08 01 ADMINISTRATIVA 
UTGIFTER FÖR POLITI- 
KOMRÅDET FORSKNING 
OCH INNOVATION 362 277 957 362 277 957 349 779 197 349 779 197 340 139 296,25 340 139 296,25 

08 02 HORISONT 2020  –  
FORSKNING 7 250 545 250 6 428 709 002 6 905 683 341 6 160 290 816 6 866 249 595,73 6 216 594 059,89 

08 03 EURATOMPROGRAMMET  
– INDIREKTA ÅTGÄRDER 247 280 895 266 909 024 228 728 410 226 253 253 259 299 051,94 175 359 750,36 

08 05 FORSKNINGSPROGRAM 
UNDER KOL- OCH STÅL- 
FORSKNINGSFONDEN p.m. 499 064 1 275 000 637 500 39 653 815,84 44 088 642,72  

Avdelning 08  – Totalt 7 860 104 102 7 058 395 047 7 485 465 948 6 736 960 766 7 505 341 759,76 6 776 181 749,22  

Anmärkningar  

Dessa anmärkningar gäller samtliga budgetposter inom denna avdelning. 

Forskning och innovation inom denna avdelning kommer att bidra till två viktiga forskningsprogram: Horisont 2020 och Euratom. 
Även forskningsprogram inom ramen för kol- och stålforskningsfonden omfattas. 

Verksamheten kommer att genomföras för att eftersträva de allmänna målen i artikel 179 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, för att bidra till framväxten av ett kunskapssamhälle med utgångspunkt i det europeiska området för forskning, dvs. 
genom stöd till gränsöverskridande samarbete på alla nivåer i hela EU för att föra den europeiska forskningens dynamik, skaparkraft 
och styrka till kunskapens yttersta gränser, stärka de mänskliga resurserna för forskning och teknik i Europa, kvantitativt och 
kvalitativt, och stärka forsknings- och innovationskapaciteten i hela Europa samt säkerställa att dessa resurser utnyttjas på bästa sätt. 

I Horisont 2020 kommer jämställdhet att behandlas som en övergripande fråga i avsikt att rätta till obalansen mellan kvinnor och män 
och integrera ett jämställdhetsperspektiv när det gäller innehåll för forskning och innovation. Särskild hänsyn ska tas till behovet av 
att stärka kvinnors deltagande på alla nivåer, även i beslutsfattande, inom forskning och innovation. 

Anslagen under dessa artiklar och punkter ska också täcka följande: kostnader för möten, konferenser, workshoppar och seminarier på 
hög vetenskaplig eller teknisk nivå som är av europeiskt intresse och som kommissionen arrangerar, finansiering av studier och bidrag 
för uppföljning och utvärdering av specifika program och ramprogram, finansiering av analyser och utvärderingar på hög 
vetenskaplig eller teknisk nivå som genomförs på unionens uppdrag för att utforska nya forskningsområden som lämpar sig för 
unionsinsatser (bland annat inom ramen för det europeiska området för forskningsverksamhet) och åtgärder för uppföljning eller 
spridning av programmens resultat (även beträffande åtgärder som genomförs inom ramen för föregående ramprogram). 

De är även avsedda att täcka administrativa utgifter, bland annat följande: utgifter för fast anställd och tillfällig personal, utgifter för 
information och publikationer, administrativa och tekniska funktioner, samt vissa andra utgifter för intern infrastruktur som berör 
uppnåendet av de mål som fastställts för den åtgärd i vilka de ingår, inbegripet åtgärder och initiativ som behövs för förberedelse och 
övervakning av unionens strategi för forskning, teknisk utveckling och demonstration. 

Inkomster från samarbetet mellan Europeiska atomenergigemenskapen och Schweiz kommer att föras upp under punkt 6 0 1 3 i 
inkomstberäkningen och kan föranleda att ytterligare anslag blir tillgängliga i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen. 
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Eventuella inkomster som härrör från att externa organ deltar i unionsverksamhet som tas upp under punkt 6 0 3 3 i inkom- 
stberäkningen kan föranleda att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen. 

Ytterligare anslag kommer att göras tillgängliga under punkterna 08 02 50 01 och 08 03 50 01. 

Administrativa anslag i denna avdelning kommer att tillhandahållas enligt artikel 08 01 05. 
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AVDELNING 08 

FORSKNING OCH INNOVATION 

KAPITEL 08 01  —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET FORSKNING OCH INNOVATION 

Artiklarna 1, 2, 3 och 5 redovisas i närmare detalj i kapitel XX 01 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 2018–2020 

08 01 ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR 
POLITIKOMRÅDET FORSKNING OCH 
INNOVATION  

08 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda 
i politikområdet Forskning och innovation  5,2 6 207 137 6 338 833 6 212 756,23 100,09  

08 01 02 Extern personal och andra administrativa 
utgifter för politikområdet Forskning och 
innovation  

08 01 02 01 Extern personal 5,2 321 492 314 688 164 378,23 51,13 

08 01 02 11 Andra administrativa utgifter 5,2 543 198 563 133 522 437,48 96,18  

Artikel 08 01 02  – Delsumma 864 690 877 821 686 815,71 79,43  

08 01 03 Utgifter avseende utrustning och tjänster för 
informations- och kommunikationsteknik i 
politikområdet Forskning och innovation  5,2 407 173 424 961 497 575,03 122,20  

08 01 05 Stödutgifter för forsknings- och innovation- 
sprogram inom politikområdet Forskning och 
innovation  

08 01 05 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda 
som genomför forsknings- och innovation- 
sprogram ‒ Horisont 2020 1,1 99 202 032 96 674 662 95 847 405,—  96,62 

08 01 05 02 Extern personal som genomför forsknings- och 
innovationsprogram  – Horisont 2020 1,1 26 462 298 25 943 429 28 076 109,—  106,10 

08 01 05 03 Andra administrativa utgifter för forsknings- 
och innovationsprogram  –  Horisont 2020 1,1 48 455 340 47 432 428 47 730 943,26 98,51 

08 01 05 11 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda 
som genomför forsknings- och innovation- 
sprogram  – Euratomprogrammet 1,1 9 571 680 10 268 772 7 201 649,—  75,24 

08 01 05 12 Extern personal som genomför forsknings- och 
innovationsprogram  – Euratomprogrammet 1,1 971 040 952 000 689 286,—  70,98 

08 01 05 13 Andra administrativa utgifter för forsknings- 
och innovationsprogram  – Euratomprogrammet 1,1 3 468 000 3 391 764 3 273 582,02 94,39  

Artikel 08 01 05  – Delsumma 188 130 390 184 663 055 182 818 974,28 97,18 
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KAPITEL 08 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET FORSKNING OCH INNOVATION  (forts.)  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 2018–2020  

08 01 06 Genomförandeorgan  

08 01 06 01 Genomförandeorganet för Europeiska 
forskningsrådet –  Bidrag från Horisont 2020 1,1 51 319 000 49 390 184 47 976 774,—  93,49 

08 01 06 02 Genomförandeorganet för forskning –  Bidrag 
från Horisont 2020 1,1 73 714 915 69 429 652 67 000 653,—  90,89 

08 01 06 03 Genomförandeorganet för små och medelstora 
företag –  Bidrag från Horisont 2020 1,1 31 461 034 29 388 149 27 319 558,—  86,84 

08 01 06 04 Genomförandeorganet för innovation och 
nätverk  –  Bidrag från Horisont 2020 1,1 8 139 618 7 301 542 6 561 190,—  80,61 

08 01 06 05 Genomförandeorganet för forskning –  Bidrag 
från program utanför forskningsområdet 5,2 2 034 000 1 965 000 1 065 000,—  52,36  

Artikel 08 01 06  –  Delsumma 166 668 567 157 474 527 149 923 175,—  89,95  

Kapitel 08 01 – Totalt 362 277 957 349 779 197 340 139 296,25 93,89  

08 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda i politikområdet Forskning och innovation  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

6 207 137 6 338 833 6 212 756,23  

08 01 02 Extern personal och andra administrativa utgifter för politikområdet Forskning och innovation  

08 01 02 01 Extern personal  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

321 492 314 688 164 378,23 

08 01 02 11 Andra administrativa utgifter  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

543 198 563 133 522 437,48  

08 01 03 Utgifter avseende utrustning och tjänster för informations- och kommunikationsteknik i politikområdet 
Forskning och innovation  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

407 173 424 961 497 575,03 

5.7.2019 SV III/497Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 08 — FORSKNING OCH INNOVATION



 

KAPITEL 08 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET FORSKNING OCH INNOVATION  (forts.)  

08 01 05 Stödutgifter för forsknings- och innovationsprogram inom politikområdet Forskning och innovation  

08 01 05 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som genomför forsknings- och innovationsprogram  ‒  Horisont 2020  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

99 202 032 96 674 662 95 847 405,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som bidrar till genomförandet av 
forsknings- och innovationsprogram inom Horisont 2020. Det omfattar personer som innehar tjänster som är 
upptagna i de godkända tjänsteförteckningarna och som arbetar med indirekt förvaltade åtgärder som ligger utanför 
kärnenergiområdet, inklusive tjänstemän och tillfälligt anställda vid unionens delegationer. 

Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 
och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna budgetpost. Dessa belopp  –  som härrör från 
Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som avsätts för att 
täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför 
avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska samarbetsom- 
rådet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster till följd av att kandidatländer och i tillämpliga fall potentiella kandidater på västra Balkan 
deltar i unionsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs 
till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Se kapitel 08 02. 

08 01 05 02 Extern personal som genomför forsknings- och innovationsprogram  –  Horisont 2020  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

26 462 298 25 943 429 28 076 109,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern personal som genomför forsknings-. och innovationsprogram  –  
Horisont 2020 inom ramen för indirekta åtgärder i de nukleära och icke-nukleära programmen, inbegripet andra 
administrativa utgifter för personal som tjänstgör vid unionens delegationer. 
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KAPITEL 08 01  —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET FORSKNING OCH INNOVATION  (forts.)  

08 01 05 (forts.) 

08 01 05 02 (forts.)  

Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 
och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna budgetpost. Dessa belopp  –  som härrör från 
Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som avsätts för att 
täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför 
avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska samarbetsom- 
rådet”  till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster till följd av att kandidatländer och i tillämpliga fall potentiella kandidater på västra Balkan 
deltar i unionsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs 
till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Se kapitel 08 02. 

08 01 05 03 Andra administrativa utgifter för forsknings- och innovationsprogram  –  Horisont 2020  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

48 455 340 47 432 428 47 730 943,26  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka övriga administrativa kostnader i samband med hela förvaltningen av forsknings- och 
innovationsprogram  –  Horisont 2020 som bedrivs inom ramen för indirekta åtgärder i de icke-nukleära programmen, 
inbegripet andra administrativa utgifter för personal som tjänstgör vid unionens delegationer. 

Detta anslag är även avsett att täcka utgifter för studier, möten med experter, information och publikationer som 
direkt kan knytas till förverkligandet av målet för det program eller de åtgärder som omfattas av denna punkt och 
alla andra utgifter för tekniskt och administrativt bistånd som inte inbegriper uppgifter för offentlig myndighet och 
som kommer att läggas ut på entreprenad av kommissionen i form av tillfälliga servicekontrakt. 

Det är även avsett att täcka utgifter för tekniskt och administrativt stöd i samband med fastställande, förberedelser, 
förvaltning, uppföljning, revision och översyn av program eller projekt, till exempel utgifter för konferenser, 
workshoppar, seminarier, utveckling och underhåll av IT-system, tjänsteresor, utbildning och representation. 

Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 
och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna budgetpost. Dessa belopp –  som härrör från 
Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  – utgör inkomster som avsätts för att 
täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför 
avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska samarbetsom- 
rådet”  till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten. 
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KAPITEL 08 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET FORSKNING OCH INNOVATION  (forts.)  

08 01 05 (forts.) 

08 01 05 03  (forts.)  

Eventuella inkomster till följd av att kandidatländer och i tillämpliga fall potentiella kandidater på västra Balkan 
deltar i unionsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs 
till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Se kapitel 08 02. 

08 01 05 11 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som genomför forsknings- och innovationsprogram  –  Euratom- 
programmet  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

9 571 680 10 268 772 7 201 649,—  

Anmärkningar  

Detta anslag täcker utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som genomför forsknings- och innovation- 
sprogram  –  Euratomprogrammet och innehar befattningar som är upptagna på de godkända tjänsteförteckningarna 
i samband med indirekta åtgärder i de nukleära programmen, inbegripet personal som tjänstgör vid unionens 
delegationer. 

Eventuella inkomster till följd av att kandidatländer och i tillämpliga fall potentiella kandidater på västra Balkan 
deltar i unionsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs 
till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Se kapitel 08 03. 

08 01 05 12 Extern personal som genomför forsknings- och innovationsprogram  –  Euratomprogrammet  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

971 040 952 000 689 286,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern personal som genomför forsknings- och innovationsprogram  –  
Euratomprogrammet inom ramen för indirekta åtgärder i de nukleära programmen, inbegripet extern personal som 
tjänstgör vid unionens delegationer. 
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KAPITEL 08 01  —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET FORSKNING OCH INNOVATION  (forts.)  

08 01 05 (forts.) 

08 01 05 12 (forts.)  

Eventuella inkomster till följd av att kandidatländer och i tillämpliga fall potentiella kandidater på västra Balkan 
deltar i unionsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs 
till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Se kapitel 08 03. 

08 01 05 13 Andra administrativa utgifter för forsknings- och innovationsprogram  –  Euratomprogrammet  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

3 468 000 3 391 764 3 273 582,02  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka övriga administrativa kostnader i samband med hela förvaltningen av forsknings- och 
innovationsprogram  –  Euratomprogrammet som bedrivs inom ramen för indirekta åtgärder i de nukleära 
programmen, inbegripet andra administrativa utgifter för personal som tjänstgör vid unionens delegationer. 

Detta anslag är även avsett att täcka utgifter för studier, möten med experter, information och publikationer som 
direkt kan knytas till förverkligandet av målet för det program eller de åtgärder som omfattas av denna punkt och 
alla andra utgifter för tekniskt och administrativt bistånd som inte inbegriper uppgifter för offentlig myndighet och 
som kommer att läggas ut på entreprenad av kommissionen i form av tillfälliga servicekontrakt. 

Det är även avsett att täcka utgifter för tekniskt och administrativt stöd i samband med fastställande, förberedelser, 
förvaltning, uppföljning, revision och översyn av program eller projekt, till exempel utgifter för konferenser, 
workshoppar, seminarier, utveckling och underhåll av IT-system, tjänsteresor, utbildning och representation. 

Eventuella inkomster till följd av att kandidatländer och i tillämpliga fall potentiella kandidater på västra Balkan 
deltar i unionsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs 
till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Se kapitel 08 03. 
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KAPITEL 08 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET FORSKNING OCH INNOVATION  (forts.)  

08 01 06 Genomförandeorgan  

08 01 06 01 Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet  –  Bidrag från Horisont 2020  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

51 319 000 49 390 184 47 976 774,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka driftskostnader för genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet som 
uppkommer till följd av organets roll i förvaltningen av Horisont 2020  –  ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020) och sjunde ramprogrammet för Europeiska gemenskapens verksamhet inom området 
forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013). 

Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 
och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna budgetpost. Dessa belopp – som härrör från 
Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som avsätts för att 
täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför 
avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska samarbetsom- 
rådet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten. 

Genomförandeorganets tjänsteförteckning återfinns i bilagan  ”Personal” till detta avsnitt.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar 
för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram (EGT L 11, 16.1.2003, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1906/2006 av den 18 december 2006 om regler för företags, 
forskningscentrums och universitets deltagande i sjunde ramprogrammet och för spridning av forskningsresultat 
(2007–2013) (EUT L 391, 30.12.2006, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens 
sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) 
(EUT L 412, 30.12.2006, s. 1). 

Rådets beslut 2006/972/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Idéer för genomförande av 
Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och 
demonstration (2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 243). 

Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande 
av Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/ 
971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965). 
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KAPITEL 08 01  —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET FORSKNING OCH INNOVATION  (forts.)  

08 01 06 (forts.) 

08 01 06 01 (forts.)  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013 av den 11 december 2013 om reglerna för deltagande 
och spridning i Horisont 2020  –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av 
förordning (EG) nr 1906/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 81). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013  –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1).  

Referensrättsakter  

Kommissionens genomförandebeslut 2013/779/EU av den 17 december 2013 om inrättande av genomför- 
andeorganet för Europeiska forskningsrådet och om upphävande av beslut 2008/37/EG (EUT L 346, 20.12.2013, 
s. 58). 

Kommissionens beslut C(2013) 9418 av den 20 december 2013 om delegering av befogenheter till genomför- 
andeorganet för Europeiska forskningsrådet för att det ska utföra uppgifter som hänger samman med genomförandet 
av unionsprogrammen inom området spetsforskning, vilket särskilt innefattar användning av anslag som tagits upp i 
unionens budget, i dess lydelse enligt kommissionens beslut C(2014) 9450 av den 12 december 2014, C(2015) 8754 
av den 11 december 2015 och C(2017) 4900 av den 14 juli 2017. 

08 01 06 02 Genomförandeorganet för forskning  –  Bidrag från Horisont 2020  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

73 714 915 69 429 652 67 000 653,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka driftskostnader för genomförandeorganet för forskning som uppkommer till följd av 
organets roll i förvaltningen av Horisont 2020 –  Ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och 
sjunde ramprogrammet för Europeiska gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och 
demonstration (2007–2013). 
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KAPITEL 08 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET FORSKNING OCH INNOVATION  (forts.)  

08 01 06 (forts.) 

08 01 06 02  (forts.)  

Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 
och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna budgetpost. Dessa belopp  –  som härrör från 
Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som avsätts för att 
täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför 
avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska samarbetsom- 
rådet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten. 

Genomförandeorganets tjänsteförteckning återfinns i bilagan  ”Personal” till detta avsnitt.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar 
för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram (EGT L 11, 16.1.2003, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens 
sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) 
(EUT L 412, 30.12.2006, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1906/2006 av den 18 december 2006 om regler för företags, 
forskningscentrums och universitets deltagande i sjunde ramprogrammet och för spridning av forskningsresultat 
(2007–2013) (EUT L 391, 30.12.2006, s. 1). 

Rådets beslut 2006/971/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Samarbete för genomförande av 
Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och 
demonstration (2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 86). 

Rådets beslut 2006/973/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Människor för genomförande av 
Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och 
demonstration (2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 270). 

Rådets beslut 2006/974/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Kapacitet för genomförande av 
Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och 
demonstration (2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 299). 

Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande 
av Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/ 
971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013 av den 11 december 2013 om reglerna för deltagande 
och spridning i Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av 
förordning (EG) nr 1906/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 81). 
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KAPITEL 08 01  —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET FORSKNING OCH INNOVATION  (forts.)  

08 01 06 (forts.) 

08 01 06 02 (forts.)  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013  –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1).  

Referensrättsakter  

Kommissionens beslut 2008/46/EG av den 14 december 2007 om inrättande av genomförandeorganet för forskning 
för förvaltningen av vissa områden av de särskilda gemenskapsprogrammen Människor, Kapaciteter och Samarbete 
på forskningsområdet i enlighet med rådets förordning (EG) nr 58/2003 (EUT L 11, 15.1.2008, s. 9). 

Kommissionens genomförandebeslut 2013/778/EU av den 13 december 2013 om inrättande av genomför- 
andeorganet för forskning och om upphävande av beslut 2008/46/EG (EUT L 346, 20.12.2013, s. 54). 

Kommissionens beslut C(2013) 9418 av den 20 december 2013 om delegering av befogenheter till genomför- 
andeorganet för forskning för att det ska utföra uppgifter som hänger samman med genomförandet av unionspro- 
grammen inom området forskning och innovation, vilket särskilt innefattar användning av anslag som tagits upp i 
unionens allmänna budget, i dess lydelse enligt kommissionens beslut C(2014) 9450 av den 12 december 2014, 
C(2015) 8754 av den 11 december 2015 och C(2017) 4900 av den 14 juli 2017. 

08 01 06 03 Genomförandeorganet för små och medelstora företag –  Bidrag från Horisont 2020  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

31 461 034 29 388 149 27 319 558,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka driftskostnader för genomförandeorganet för små och medelstora företag som 
uppkommer till följd av organets roll i förvaltningen av Horisont 2020 ‒ Ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020) och sjunde ramprogrammet för Europeiska gemenskapens verksamhet inom området 
forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013). 
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KAPITEL 08 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET FORSKNING OCH INNOVATION  (forts.)  

08 01 06 (forts.) 

08 01 06 03  (forts.)  

Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 
och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna budgetpost. Dessa belopp  –  som härrör från 
Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som avsätts för att 
täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför 
avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska samarbetsom- 
rådet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten. 

Genomförandeorganets tjänsteförteckning återfinns i bilagan  ”Personal” till detta avsnitt.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar 
för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram (EGT L 11, 16.1.2003, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1230/2003/EG av den 26 juni 2003 om ett flerårigt program för åtgärder på 
energiområdet:  ”Intelligent energi  – Europa” (2003–2006) (EUT L 176, 15.7.2003, s. 29). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1639/2006/EG av den 24 oktober 2006 om att upprätta ett ramprogram för 
konkurrenskraft och innovation (2007–2013) (EUT L 310, 9.11.2006, s. 15). 

Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande 
av Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/ 
971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013 av den 11 december 2013 om reglerna för deltagande 
och spridning i Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av 
förordning (EG) nr 1906/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 81). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1).  

Referensrättsakter  

Kommissionens beslut 2004/20/EG av den 23 december 2003 om inrättande av ett genomförandeorgan med 
benämningen ”Exekutiva byrån för intelligent energi” för att förvalta gemenskapsprogram på energiområdet enligt 
rådets förordning (EG) nr 58/2003 (EUT L 5, 9.1.2004, s. 85). 
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KAPITEL 08 01  —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET FORSKNING OCH INNOVATION  (forts.)  

08 01 06 (forts.) 

08 01 06 03 (forts.)  

Kommissionens beslut 2007/372/EG av den 31 maj 2007 om ändring av beslut 2004/20/EG för att ändra Exekutiva 
byrån för intelligent energi till genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation (EUT L 140, 1.6.2007, 
s. 52). 

Kommissionens beslut K(2007) 3198 av den 9 juli 2007 om delegering av befogenheter till genomförandeorganet 
för konkurrenskraft och innovation för att det ska utföra uppgifter som hänger samman med genomförandet av 
programmet Intelligent energi  – Europa 2003–2006, Marco Polo-programmet 2003–2006, ramprogrammet för 
konkurrenskraft och innovation 2007–2013 och Marco Polo-programmet 2007–2013, vilket särskilt innefattar 
användning av anslag som tagits upp i gemenskapens budget. 

Kommissionens genomförandebeslut 2013/771/EU av den 17 december 2013 om inrättande av ”genomför- 
andeorganet för små och medelstora företag”  och om upphävande av beslut 2004/20/EG och 2007/372/EG 
(EUT L 341, 18.12.2013, s. 73). 

Kommissionens beslut C(2013) 9414 av den 23 december 2013 om delegering av befogenheter till genomför- 
andeorganet för små och medelstora företag för att det ska utföra uppgifter som hänger samman med genomförandet 
av unionsprogrammen inom områdena energi, miljö, klimatåtgärder, konkurrenskraft och små och medelstora 
företag, forskning och innovation, IKT, havspolitik och fiske, vilket särskilt innefattar användning av anslag som 
tagits upp i unionens allmänna budget. 

08 01 06 04 Genomförandeorganet för innovation och nätverk –  Bidrag från Horisont 2020  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

8 139 618 7 301 542 6 561 190,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka driftskostnader för genomförandeorganet för innovation och nätverk som uppkommer 
till följd av organets roll i förvaltningen av Horisont 2020  –  Ramprogrammet för forskning och innovation 
(2014–2020) och sjunde ramprogrammet för Europeiska gemenskapens verksamhet inom området forskning, 
teknisk utveckling och demonstration (2007–2013). 

Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 
och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna budgetpost. Dessa belopp  –  som härrör från 
Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som avsätts för att 
täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför 
avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska samarbetsom- 
rådet”  till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten. 
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Genomförandeorganets tjänsteförteckning återfinns i bilagan ”Personal” till detta avsnitt. 

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar 
för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram (EGT L 11, 16.1.2003, s. 1). 

Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande 
av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/ 
971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013 av den 11 december 2013 om reglerna för deltagande 
och spridning i Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av 
förordning (EG) nr 1906/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 81). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1).  

Referensrättsakter  

Kommissionens genomförandebeslut 2013/801/EU av den 23 december 2013 om inrättande av genomför- 
andeorganet för innovation och nätverk och om upphävande av beslut 2007/60/EG ändrat genom beslut 2008/593/ 
EG (EUT L 352, 24.12.2013, s. 65). 

Kommissionens beslut C(2013) 9235 av den 23 december 2013 om delegering av befogenheter till genomför- 
andeorganet för innovation och nätverk för att det ska utföra uppgifter som hänger samman med genomförandet av 
unionsprogrammen inom områdena transport-, energi- och telekommunikationsinfrastruktur samt inom området 
transport- och energiforskning och -innovation, vilket särskilt innefattar användning av anslag som tagits upp i 
unionens allmänna budget. 

08 01 06 05 Genomförandeorganet för forskning  –  Bidrag från program utanför forskningsområdet 

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

2 034 000 1 965 000 1 065 000,—  
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Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka driftskostnader för genomförandeorganet för forskning som uppkommer till följd av 
centraliseringen av det rättsliga godkännandet av tredje man och utarbetandet av en bedömning av bärkraften och 
delegeringen av vissa uppgifter till byrån avseende det gemensamma området för utbyte av elektroniska uppgifter, i 
den mening som avses i artikel 147.1 i budgetförordningen. Utöver stödet till forskningsprogram ska byrån ansvara 
för administrativa och logistiska stödtjänster för rättsligt godkännande av tredje man och utarbetandet av en 
bedömning av bärkraften både för bidrag och upphandlingar, inklusive den första nivån av indirekta förvaltn- 
ingstransaktioner, för alla program utanför forskningsområdet, bland annat för genomförande av administrativa 
utgifter och i de fall som avses i artikel 58.2 i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar 
för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram (EGT L 11, 16.1.2003, s. 1). 

Uppgifter som följer av kommissionens administrativa självständighet enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, 
om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) 
nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om 
upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

Uppgifter som följer av bestämmelser om e-förvaltning enligt artikel 147.1 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om 
ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 
1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om 
upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).  

Referensrättsakter  

Kommissionens genomförandebeslut 2013/778/EU av den 13 december 2013 om inrättande av genomför- 
andeorganet för forskning och om upphävande av beslut 2008/46/EG (EUT L 346, 20.12.2013, s. 54). 

Kommissionens beslut C(2013) 9418 av den 20 december 2013 om delegering av befogenheter till genomför- 
andeorganet för forskning för att det ska utföra uppgifter som hänger samman med genomförandet av unionspro- 
grammen inom området forskning och innovation, vilket särskilt innefattar användning av anslag som tagits upp i 
unionens budget, i dess lydelse enligt kommissionens beslut C(2014) 9450 av den 12 december 2014, C(2015) 8754 
av den 11 december 2015 och C(2017) 4900 av den 14 juli 2017. 

5.7.2019 SV III/509Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 08 — FORSKNING OCH INNOVATION

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2003&mm=01&jj=16&type=L&nnn=011&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=12&jj=20&type=L&nnn=346&pppp=0054&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 08 02 — HORISONT 2020 – FORSKNING 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

08 02 HORISONT 2020  – 
FORSKNING  

08 02 01 Vetenskaplig spetskom- 
petens  

08 02 01 01 Stärka spetsforskningen 
inom Europeiska 
forskningsrådet 1,1 2 169 970 133 1 978 553 728 1 969 672 172 1 624 989 887 1 898 961 734,59 1 439 111 551,75 72,74 

08 02 01 02 Stärka forskningen i 
framtida och ny teknik 1,1 p.m. 35 423 585 45 400 000 p.m. 0,— 0,—  0 

08 02 01 03 Att förstärka europeiska 
forskningsinfrastrukturer, 
inbegripet e-infrastrukturer 1,1 247 270 417 198 815 486 235 362 607 187 233 718 234 650 074,—  126 526 866,—  63,64  

Artikel 08 02 01 –  
Delsumma 

2 417 240 550 2 212 792 799 2 250 434 779 1 812 223 605 2 133 611 808,59 1 565 638 417,75 70,75  

08 02 02 Industriellt ledarskap  

08 02 02 01 Ledarskap inom nanoteknik, 
avancerade material, laser- 
teknik, bioteknik, avancerad 
tillverkning och bearbetning 1,1 596 300 594 518 793 206 535 119 776 498 152 158 536 664 801,28 545 967 746,02 105,24 

08 02 02 02 Öka tillgången till riskfi- 
nansiering för att investera i 
forskning och innovation 1,1 463 764 801 120 856 938 435 388 299 324 237 047 497 728 587,37 459 142 228,77 379,91 

08 02 02 03 Ökad innovation i små och 
medelstora företag 1,1 58 696 783 31 186 450 46 085 771 30 811 397 44 577 762,—  62 901 713,—  201,70 

Artikel 08 02 02  – 
Delsumma 

1 118 762 178 670 836 594 1 016 593 846 853 200 602 1 078 971 150,65 1 068 011 687,79 159,21  

08 02 03 Samhällsutmaningar  

08 02 03 01 Bättre livslång hälsa och 
välbefinnande 1,1 648 685 745 597 667 007 673 524 898 458 962 266 596 420 174,96 432 433 167,56 72,35 

08 02 03 02 Säkra tillgången till säkra, 
hälsosamma och högkval- 
itativa livsmedel och andra 
biobaserade produkter 1,1 288 728 659 196 048 586 177 650 893 162 170 942 192 763 115,—  186 447 197,49 95,10 

08 02 03 03 Klara övergången till ett 
tillförlitligt, hållbart och 
konkurrenskraftigt energi- 
system 1,1 378 723 375 371 904 517 337 583 939 292 185 559 346 979 242,76 335 304 098,01 90,16 
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KAPITEL 08 02 — HORISONT 2020  –  FORSKNING (forts.)  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar  

08 02 03 (forts.) 

08 02 03 04 Skapa ett europeiskt trans- 
portsystem som är resursef- 
fektivt, miljövänligt, säkert 
och sammanhängande 1,1 266 184 054 281 336 863 295 546 905 239 845 116 244 899 917,—  262 096 316,31 93,16 

08 02 03 05 Skapa en resurseffektiv och 
klimattålig ekonomi och en 
hållbar försörjning av 
råvaror 1,1 335 790 132 270 375 566 312 327 206 290 605 621 310 791 111,27 225 434 494,90 83,38 

08 02 03 06 Främja inkluderande, inno- 
vativa och reflekterande 
europeiska samhällen 1,1 139 557 525 128 990 572 130 000 611 126 186 096 126 993 850,—  116 545 584,65 90,35  

Artikel 08 02 03 –  
Delsumma 

2 057 669 490 1 846 323 111 1 926 634 452 1 569 955 600 1 818 847 410,99 1 558 260 858,92 84,40  

08 02 04 Spridning av spetskom- 
petens och bredare 
deltagande  1,1 133 166 041 134 355 325 129 149 390 148 909 913 159 148 737,09 79 163 256,08 58,92  

08 02 05 Övergripande verksamhet 
inom Horisont 2020  1,1 115 382 001 99 235 199 111 617 998 100 150 249 102 440 877,37 98 428 029,49 99,19  

08 02 06 Vetenskap med och för 
samhället  1,1 73 431 161 64 810 922 68 387 298 63 859 544 66 598 818,—  76 287 848,41 117,71  

08 02 07 Gemensamma företag  

08 02 07 31 Det gemensamma företaget 
för initiativet för innovativa 
läkemedel 2 (IMI 2)  –  
Stödutgifter 1,1 27 211 783 5 445 016 5 384 615 5 384 615 5 156 500,—  5 156 500,—  94,70 

08 02 07 32 Det gemensamma företaget 
för initiativet för innovativa 
läkemedel 2 (IMI 2) 1,1 249 947 970 184 313 342 256 117 000 131 530 049 265 331 457,—  79 390 537,—  43,07 

08 02 07 33 Det gemensamma företaget 
för biobaserade industrier 
(BBI) –  Stödutgifter 1,1 8 613 816 2 286 218 1 184 579 1 184 579 2 275 539,—  2 275 539,—  99,53 

08 02 07 34 Det gemensamma företaget 
för biobaserade industrier 
(BBI) 1,1 65 318 041 181 514 884 132 424 316 162 648 921 112 832 447,—  111 452 445,—  61,40 

08 02 07 35 Det gemensamma företaget 
Clean Sky 2  – Stödutgifter 1,1 20 013 668 4 162 874 4 649 515 4 649 515 4 554 181,—  4 554 181,—  109,40 
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KAPITEL 08 02 — HORISONT 2020  –  FORSKNING (forts.) 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

08 02 07 (forts.) 

08 02 07 36 Det gemensamma företaget 
Clean Sky 2 1,1 284 058 252 299 887 500 278 720 388 310 846 929 285 480 831,—  327 309 728,—  109,14 

08 02 07 37 Gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas 2 
(FCH 2)  – Stödutgifter 1,1 12 372 701 2 325 684 2 622 363 2 622 363 2 341 923,—  2 341 923,—  100,70 

08 02 07 38 Gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas 2 
(FCH 2) 1,1 79 615 399 74 336 359 79 823 275 103 162 807 75 099 696,—  82 096 147,—  110,44  

Artikel 08 02 07 –  
Delsumma 

747 151 630 754 271 877 760 926 051 722 029 778 753 072 574,—  614 577 000,—  81,48  

08 02 08 Instrument för små och 
medelstora företag  1,1 587 742 199 532 049 827 641 589 527 512 502 033 493 631 246,28 451 159 353,69 84,80  

08 02 50 Anslag som härrör från 
bidrag från tredje part 
(utanför Europeiska 
ekonomiska samarbetsom- 
rådet) till forskning och 
teknisk utveckling  

08 02 50 01 Anslag som härrör från 
bidrag från tredje part 
(utanför Europeiska 
ekonomiska samarbetsom- 
rådet) till forskning och 
teknisk utveckling 
(2014–2020) 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 257 783 191,26 92 400 053,25 

08 02 50 02 Anslag som härrör från 
bidrag från tredje part 
(utanför Europeiska 
ekonomiska samarbetsom- 
rådet) till forskning och 
teknisk utveckling (före 
2014) 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 158 322,39 29 782 924,50 

Artikel 08 02 50  –  
Delsumma 

p.m. p.m. p.m. p.m. 257 941 513,65 122 182 977,75 

08 02 51 Slutförande av tidigare 
forskningsramprogram  –  
sjunde ramprogrammet – 
indirekta EG-åtgärder 
(2007–2013)  1,1 p.m. 113 688 393 p.m. 377 104 525 1 985 459,11 582 704 663,31 512,55  

08 02 52 Slutförande av tidigare 
forskningsramprogram  –  
indirekta åtgärder (före 
2007)  1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

III/512 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 08 —  FORSKNING OCH INNOVATION



 

KAPITEL 08 02 — HORISONT 2020  –  FORSKNING (forts.)  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar  

08 02 77 Pilotprojekt och 
förberedande verksamhet  

08 02 77 05 Pilotprojekt – Vaccination 
av mödrar: överbrygga 
kunskapsluckorna för att 
öka vaccinationen av 
mödrar i låginkom- 
stområden 1,1 p.m. 239 955 p.m. 179 967 0,—  179 966,70 75,00 

08 02 77 10 Identifiering av effektkedjor 
och utveckling av indi- 
katorer för att spåra och 
mäta de samhälleliga 
effekterna av EU-finan- 
sierad biomedicinsk 
forskning och innovation 1,1 p.m. 105 000 350 000 175 000 

Artikel 08 02 77 –  
Delsumma 

p.m. 344 955 350 000 354 967 0,—  179 966,70 52,17  

Kapitel 08 02  –  Totalt 7 250 545 250 6 428 709 002 6 905 683 341 6 160 290 816 6 866 249 595,73 6 216 594 059,89 96,70  

Anmärkningar  

Dessa budgetanmärkningar gäller samtliga budgetposter i detta kapitel. 

Detta anslag kommer att användas för Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation som omfattar 
perioden 2014–2020 och sammanför all nuvarande EU-finansiering för forskning och innovation, inbegripet 
ramprogrammet för forskning, den innovationsrelaterade verksamheten i ramprogrammet för konkurrenskraft och 
innovation samt Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT). Programmet ska spela en central roll i 
genomförandet av Europa 2020-strategins flaggskeppsinitiativ Innovationsunionen och andra flaggskeppsinitiativ, 
bland annat Ett resurseffektivt Europa, Industripolitik för en globaliserad tid och En digital agenda för Europa, 
liksom i fråga om det europeiska forskningsområdets utveckling och funktion. Horisont 2020 ska bidra till att skapa 
en ekonomi baserad på kunskap och innovation inom hela unionen genom att fungera som hävstång för tillräcklig 
ytterligare finansiering av forskning, utveckling och innovation. Detta anslag kommer att användas även för 
slutförande av de tidigare forskningsprogrammen (sjunde ramprogrammet och föregående ramprogram). 

Detta anslag kommer att användas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013 av 
den 11 december 2013 om regler för deltagande och spridning i Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1906/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 81). 

Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 
och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna budgetpost. Dessa belopp  –  som härrör från 
Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som avsätts för att 
täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför 
avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska samarbetsom- 
rådet”  till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten. 
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Eventuella inkomster till följd av att kandidatländer och i tillämpliga fall potentiella kandidater på västra Balkan 
deltar i unionsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs 
till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen.  

08 02 01 Vetenskaplig spetskompetens  

Anmärkningar  

Denna prioritering inom Horisont 2020-programmet syftar till att stärka och utvidga spetskompetensen inom 
unionens vetenskapliga bas och säkra ett kontinuerligt flöde av forskning i världsklass till stöd för unionens 
konkurrenskraft på lång sikt. Den kommer att stödja de bästa idéerna, utveckla talanger i unionen, ge forskare 
tillgång till prioriterad forskningsinfrastruktur och göra unionen till en attraktiv plats för världens mest framstående 
forskare. Forskningsåtgärder som ska finansieras kommer att fastställas beroende på vetenskapens behov och 
möjligheter, utan några på förhand bestämda tematiska prioriteringar. Forskningsagendan kommer att fastställas i 
nära samverkan med forskarsamfundet, och forskning kommer att finansieras på grundval av spetskompetens. 

08 02 01 01 Stärka spetsforskningen inom Europeiska forskningsrådet  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

2 169 970 133 1 978 553 728 1 969 672 172 1 624 989 887 1 898 961 734,59 1 439 111 551,75 

Anmärkningar  

Europeiska forskningsrådets (EFR) grundläggande verksamhet ska vara att tillhandahålla attraktiv långsiktig 
finansiering för att stödja utmärkta forskare och deras forskningsgrupper i genomförandet av banbrytande högrisk- 
forskning med hög vinstpotential. EFR ska särskilt prioritera stöd till duktiga nya forskare för övergången till 
självständighet genom att tillhandahålla lämpligt stöd i det kritiska skede när de upprättar eller konsoliderar ett eget 
forskarlag eller forskningsprogram. EFR ska också, vid behov, ge stöd till framväxande nya arbetsmetoder i den 
vetenskapliga världen med potential att skapa genombrottsresultat och underlätta undersökning av möjligheterna till 
kommersiell och social innovation med den forskning som finansieras.  

Rättslig grund  

Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande 
av Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/ 
971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965), och särskilt 
artikel 3.1 a. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104). 
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KAPITEL 08 02  —  HORISONT 2020  – FORSKNING (forts.)  

08 02 01 (forts.) 

08 02 01 01 (forts.) 

Referensrättsakter  

Kommissionens genomförandebeslut C(2013) 8632 av den 10 december 2013 om antagande av arbetsprogrammet 
för 2014–2015 inom ramen för det särskilda programmet för genomförande av Horisont 2020 –  ramprogrammet för 
forskning och innovation (2014–2020) när det gäller det specifika målet Stärka spetsforskningen genom Europeiska 
forskningsrådets verksamhet. 

Kommissionens beslut C(2013) 9428 av den 20 december 2013 om delegering av befogenheter till genomför- 
andeorganet för Europeiska forskningsrådet för att det ska utföra uppgifter som hänger samman med genomförandet 
av unionsprogrammen inom området spetsforskning, vilket särskilt innefattar användning av anslag som tagits upp i 
unionens budget. 

Kommissionens beslut C(2013) 8915 av den 12 december 2013 om inrättande av Europeiska forskningsrådet 
(EUT C 373, 20.12.2013, s. 23). 

08 02 01 02 Stärka forskningen i framtida och ny teknik  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 35 423 585 45 400 000 p.m. 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Verksamheter enligt det särskilda målet i  ”Framtida och ny teknik”  (FET) ska stödja grundforskning och teknik- 
forskning som undersöker ny framtida teknik genom att utmana dagens paradigm och våga sig in på okända 
områden. Dessutom ska FET-verksamhet behandla ett antal lovande teman för förberedande forskning med potential 
att generera en kritisk massa av sammanhängande projekt som tillsammans på ett brett och mångfacetterat sätt kan 
undersöka dessa teman och bygga upp en europeisk kunskapsreserv. Slutligen ska FET-verksamhet stödja ambitiös, 
storskalig, vetenskapsdriven forskning som syftar till att uppnå ett vetenskapligt genombrott. Sådana verksamheter 
kommer att gynnas av anpassningen av europeiska och nationella dagordningar.  

Rättslig grund  

Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande 
av Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/ 
971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965), och särskilt 
artikel 3.1 b. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104). 
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KAPITEL 08 02 —  HORISONT 2020  – FORSKNING (forts.)  

08 02 01 (forts.)  

08 02 01 03 Att förstärka europeiska forskningsinfrastrukturer, inbegripet e-infrastrukturer 

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

247 270 417 198 815 486 235 362 607 187 233 718 234 650 074,—  126 526 866,—  

Anmärkningar  

Verksamheten avseende forskningsinfrastruktur ska säkerställa genomförandet och driften av ESFRI (European 
Strategy Forum for Research Infrastructure) och liknande forskningsinfrastruktur av världsklass, samt utveckla 
regionala anläggningar för 2020 och därefter. Detta omfattar även integrering av och tillgång till nationell 
forskningsinfrastruktur, utveckling, införande och drift av e-infrastruktur. Verksamheten kommer också att främja 
tidig användning av teknik i forskningsinfrastrukturer, uppmuntra till forskning och utveckling, partnerskap med 
näringslivet, underlätta industriell användning av forskningsinfrastruktur och stimulera inrättandet av innovationsk- 
luster.  

Rättslig grund  

Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande 
av Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/ 
971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965), och särskilt 
artikel 3.1 d. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104).  

08 02 02 Industriellt ledarskap  

Anmärkningar  

Denna prioritering för Horisont 2020 syftar till att göra unionen attraktivare för investering i forskning och 
innovation, genom att främja verksamhet där företagen bestämmer dagordningen samt påskynda utvecklingen av 
ny teknik som kommer att ligga till grund för framtida verksamhet och ekonomisk tillväxt. Det ska leda till stora 
investeringar i viktig industriell teknik, maximera de unionsföretagens tillväxtpotential genom att förse dem med 
adekvat finansiering och hjälpa innovativa små och medelstora företag att växa till världsledande företag. 
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KAPITEL 08 02  —  HORISONT 2020  – FORSKNING (forts.)  

08 02 02 (forts.)  

08 02 02 01 Ledarskap inom nanoteknik, avancerade material, laserteknik, bioteknik, avancerad tillverkning och bearbetning  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

596 300 594 518 793 206 535 119 776 498 152 158 536 664 801,28 545 967 746,02  

Anmärkningar  

Ledarskap inom möjliggörande teknik och industriteknik ska tillhandahålla särskilt stöd till forskning, utveckling 
och demonstration avseende nanoteknik, avancerade material, bioteknik, avancerad tillverkning och bearbetning. 
Tonvikten ska läggas på interaktion och konvergens mellan olika typer av teknik. Tonvikten ska dessutom ligga på 
forskning och utveckling, storskaliga pilotprojekt och demonstrationsverksamheter, provningsanläggningar och 
levande laboratorier, prototypframställning och produktvalidering inom pilotverksamheter. Verksamheterna ska 
utformas för att förbättra industrins konkurrenskraft genom att stimulera näringslivet, särskilt små och medelstora 
företag, till att investera mer i forskning och innovation.  

Rättslig grund  

Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande 
av Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/ 
971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965), och särskilt 
artikel 3.2 a ii–v. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013  –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1). 

08 02 02 02 Öka tillgången till riskfinansiering för att investera i forskning och innovation  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

463 764 801 120 856 938 435 388 299 324 237 047 497 728 587,37 459 142 228,77 
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KAPITEL 08 02 —  HORISONT 2020  – FORSKNING (forts.)  

08 02 02 (forts.) 

08 02 02 02  (forts.) 

Anmärkningar  

Syftet med verksamheten är att hjälpa företag och andra typer av organisationer som ägnar sig åt forskning och 
innovation att via finansiella instrument lättare få tillgång till lån, garantier och motgarantier samt hybrid- och 
mezzaninfinansiering och finansiering med eget kapital. Skuld- och egetkapitalinstrumenten kommer att hanteras på 
ett efterfrågestyrt sätt, men man kommer att inrikta sig på prioriteringarna för enskilda sektorer eller andra 
unionsprogram om kompletterande finansiering blir tillgänglig. Fokus ligger på att locka till sig privata investeringar 
i forskning och innovation. Europeiska investeringsbanken (EIB) och Europeiska investeringsfonden (EIF) kommer 
som ansvariga organ att spela en viktig roll i genomförandet av varje finansiellt instrument för kommissionens 
räkning och i partnerskap med denna. En del av detta anslag kommer att användas för att stärka EIF:s kapitalbas, i 
form av inbetalt kapital. 

Inkomster och återbetalning från finansieringsinstrument som betalats tillbaka till kommissionen och förts upp under 
punkterna 6 4 1 0 och 6 4 1 1 i inkomstberäkningen kan föranleda att ytterligare anslag blir tillgängliga i enlighet 
med artikel 21.5 i budgetförordningen. 

Motsvarande belopp beräknas uppgå till 5 000 000 euro.  

Rättslig grund  

Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande 
av Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/ 
971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965), och särskilt 
artikel 3.2 b. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1). 

08 02 02 03 Ökad innovation i små och medelstora företag  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

58 696 783 31 186 450 46 085 771 30 811 397 44 577 762,—  62 901 713,—  
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KAPITEL 08 02  —  HORISONT 2020  – FORSKNING (forts.)  

08 02 02 (forts.) 

08 02 02 03 (forts.) 

Anmärkningar  

För att stödja de små- och medelstora företagens deltagande i Horisont 2020 har ett specifikt, marknadsinriktat 
instrument införts, vilket riktar sig till alla typer av små och medelstora företag som vill utvecklas, växa och 
internationaliseras. Dessutom kommer stöd att ges till forskningsintensiva små och medelstora företag inom 
transnationella forskningsprojekt samt till nystartade företag som leds av kvinnor. Verksamhet som ökar de små 
och medelstora företagens innovationskapacitet och förbättrar ramvillkoren för innovation kommer också att stödjas. 

I enlighet med förordning (EU) nr 1291/2013, kommer stöd att beviljas för innovation i små och medelstora företag 
genom att ett särskilt instrument för små och medelstora företag inrättas inom ramen för ett system med gemensam 
förvaltning och i huvudsak tillämpas nedifrån och upp. I enlighet med bilaga II i den förordningen kommer, inom 
ramen för målet att avsätta minst 20 % av de totala sammanlagda budgetarna för det särskilda målet ”Ledarskap 
inom möjliggörande teknik och industriteknik” och prioriteringen  ”Samhällsutmaningar”  till små och medelstora 
företag, minst 5 % av de sammanlagda budgetarna till en början att avsättas till det särskilda instrumentet för små 
och medelstora företag. Minst 7 % av de totala budgetarna för det särskilda målet  ”Ledarskap inom möjliggörande 
teknik och industriteknik”  och prioriteringen ”Samhällsutmaningar”  kommer under löptiden för programmet 
Horisont 2020 att avsättas för det förbundna instrumentet för små och medelstora företag.  

Rättslig grund  

Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande 
av Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/ 
971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965), och särskilt 
artikel 3.2 c. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013  –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1).  

08 02 03 Samhällsutmaningar  

Anmärkningar  

Denna prioritering i Horisont 2020 är en direkt reaktion på de politiska prioriteringar och samhällsutmaningar som 
identifierats i Europa 2020-strategin. Denna verksamhet bör genomföras med hjälp av ett utmaningsbaserat 
förhållningssätt där man samlar resurser och kunskap från olika områden, teknologier och discipliner. Verksamheten 
täcker hela cykeln från forskning till marknad, med ett nytt fokus på innovationsrelaterade verksamheter som 
pilotförsök, demonstration, provningsanläggningar, stöd till offentlig upphandling, utformning, slutanvändardriven 
innovation, social innovation och spridning av innovationer på marknaden. Verksamheterna kommer att ge direkt 
stöd till relevanta sektorsspecifika politiska ansvarsområden på unionsnivå och vara jämställdhetsinriktade med en 
strävan efter en jämn fördelning mellan män och kvinnor. 
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KAPITEL 08 02 —  HORISONT 2020  – FORSKNING (forts.)  

08 02 03 (forts.)  

08 02 03 01 Bättre livslång hälsa och välbefinnande  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

648 685 745 597 667 007 673 524 898 458 962 266 596 420 174,96 432 433 167,56  

Anmärkningar  

Denna verksamhet syftar till livslång hälsa och välbefinnande för alla, högkvalitativa och ekonomiskt hållbara hälso- 
och sjukvårdssystem, med en hälso- och sjukvård som blir mer individanpassad och därmed effektivare, samt 
möjligheter till nya arbetstillfällen och tillväxt inom hälsosektorn och näraliggande sektorer. Därför inriktas verks- 
amheten på effektivt främjande av hälsa och förebyggande av sjukdomar (t.ex. förståelse av hälsofaktorer och 
utveckling av bättre förebyggande vaccin). Köns- och åldersbetingade hälsoaspekter kommer särskilt att uppmärks- 
ammas. Dessutom kommer tyngdpunkten att läggas på att hantera, behandla och bota sjukdomar (bl.a. genom 
individualiserad behandling i allt större utsträckning), funktionshinder och nedsatt funktionsnivå (t.ex. genom 
överföring av kunskap till klinisk praxis och anpassningsbara innovationsinsatser, förbättrad användning av 
hälsodata samt självständigt boende och stöd i hemmet). Slutligen kommer insatser att göras för att förbättra 
beslutsfattandet inom förebyggande insatser och behandling, identifiera och stödja spridning av bästa praxis inom 
hälso- och sjukvårdssektorn samt stödja integrerad vård och utnyttjandet av tekniska, organisatoriska och sociala 
innovationer som särskilt ger äldre personer och funktionshindrade personer möjlighet att fortsätta att vara aktiva 
och oberoende. Verksamheten kommer att grundas på ett jämställdhetsinriktat tillvägagångssätt som bl.a. erkänner 
kvinnors ställning inom såväl den informella som den formella vårdsektorn.  

Rättslig grund  

Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande 
av Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/ 
971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965), och särskilt 
artikel 3.3 a. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1). 
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KAPITEL 08 02  —  HORISONT 2020  – FORSKNING (forts.)  

08 02 03 (forts.)  

08 02 03 02 Säkra tillgången till säkra, hälsosamma och högkvalitativa livsmedel och andra biobaserade produkter  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

288 728 659 196 048 586 177 650 893 162 170 942 192 763 115,— 186 447 197,49  

Anmärkningar  

Denna verksamhet kommer att inriktas på att utveckla mer hållbara och produktiva system för jord- och skogsbruk, 
samtidigt som tjänster, koncept och strategier utvecklas för en livskraftig försörjning på landsbygden. Dessutom 
kommer särskild tonvikt att läggas på hälsosamma och säkra livsmedel för alla liksom på konkurrenskraftiga 
metoder för livsmedelsbearbetning som förbrukar mindre resurser och producerar mindre biprodukter. Ansträng- 
ningar kommer samtidigt att göras för att på ett hållbart sätt utnyttja levande akvatiska resurser (t.ex. hållbart och 
miljövänligt fiske). Koldioxidsnål, resurseffektiv, hållbar och konkurrenskraftig europeisk biobaserad industri 
kommer också att främjas. 

Inkomster och återbetalning från finansieringsinstrument som betalats tillbaka till kommissionen och förts upp under 
punkterna 6 4 1 0 och 6 4 1 1 i inkomstberäkningen kan föranleda att ytterligare anslag blir tillgängliga i enlighet 
med artikel 21.5 i budgetförordningen.  

Rättslig grund 

Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande 
av Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/ 
971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965), och särskilt 
artikel 3.3 b. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013  –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1). 
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KAPITEL 08 02 —  HORISONT 2020  – FORSKNING (forts.)  

08 02 03 (forts.)  

08 02 03 03 Klara övergången till ett tillförlitligt, hållbart och konkurrenskraftigt energisystem  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

378 723 375 371 904 517 337 583 939 292 185 559 346 979 242,76 335 304 098,01  

Anmärkningar  

Forskning för att trygga en ren och effektiv energiförsörjning kommer att vara inriktad på att minska unionens 
energiförbrukning och koldioxidavtryck och trygga en koldioxidsnål elförsörjning till låga kostnader. Insatserna 
kommer att utgå från målen och prioriteringarna för energiunionen och den strategiska EU-planen för energiteknik 
(SET-planen). 

Minst 85 procent av budgetanslagen kommer att avsättas för politikområden som rör förnybara energikällor och 
energieffektivitet, bl.a. smarta nät, energilagring och smarta städer och samhällen. 

Inkomster och återbetalning från finansieringsinstrument som betalats tillbaka till kommissionen och förts upp under 
punkterna 6 4 1 0 och 6 4 1 1 i inkomstberäkningen kan föranleda att ytterligare anslag blir tillgängliga i enlighet 
med artikel 21.5 i budgetförordningen.  

Rättslig grund 

Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande 
av Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/ 
971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965), och särskilt 
artikel 3.3 c. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1). 
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KAPITEL 08 02  —  HORISONT 2020  – FORSKNING (forts.)  

08 02 03 (forts.)  

08 02 03 04 Skapa ett europeiskt transportsystem som är resurseffektivt, miljövänligt, säkert och sammanhängande  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

266 184 054 281 336 863 295 546 905 239 845 116 244 899 917,— 262 096 316,31  

Anmärkningar  

Tonvikten i verksamheten kommer att läggas på resurseffektiva transporter (t.ex. att påskynda utvecklingen och 
införandet av en ny generation elektriska luftfartyg, fordon och fartyg och andra luftfartyg, fordon och fartyg utan 
eller med låga utsläpp) och på bättre rörlighet med färre trafikstockningar och ökad säkerhet och trygghet (t.ex. 
genom att främja integrerad transport och logistik från dörr till dörr). Konkurrenskraften och effektiviteten hos den 
europeiska tillverkningsindustrin inom transportområdet samt tillhörande tjänster bör stärkas bland annat genom att 
utveckla en ny generation av innovativa transportmedel och bana väg för påföljande generationer. Verksamhet som 
syftar till att förbättra kunskaperna om transportrelaterade socioekonomiska tendenser och framtidsutsikter och förse 
beslutsfattarna med evidensbaserade uppgifter och analyser kommer också att stödjas.  

Rättslig grund  

Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande 
av Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/ 
971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965), och särskilt 
artikel 3.3 d. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013  –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1). 
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KAPITEL 08 02 —  HORISONT 2020  – FORSKNING (forts.)  

08 02 03 (forts.)  

08 02 03 05 Skapa en resurseffektiv och klimattålig ekonomi och en hållbar försörjning av råvaror  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

335 790 132 270 375 566 312 327 206 290 605 621 310 791 111,27 225 434 494,90 

Anmärkningar  

Denna verksamhet syftar i första hand till att skapa en resurseffektiv och klimattålig ekonomi och en hållbar 
försörjning av råvaror för att tillgodose behoven hos den allt större folkmängden i världen inom de hållbara 
begränsningarna för jordens naturresurser. Tonvikten kommer att läggas på bekämpning av och anpassning till 
klimatförändringar, hållbar förvaltning av naturtillgångar och ekosystem och på att möjliggöra övergången till en 
miljövänlig ekonomi med hjälp av miljöinnovation. Omfattande och hållbara globala system för miljöobservation 
och miljöinformation kommer också att utvecklas. 

Inkomster och återbetalning från finansieringsinstrument som betalats tillbaka till kommissionen och förts upp under 
punkterna 6 4 1 0 och 6 4 1 1 i inkomstberäkningen kan föranleda att ytterligare anslag blir tillgängliga i enlighet 
med artikel 21.5 i budgetförordningen.  

Rättslig grund 

Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande 
av Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/ 
971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965), och särskilt 
artikel 3.3 e. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1). 

08 02 03 06 Främja inkluderande, innovativa och reflekterande europeiska samhällen  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

139 557 525 128 990 572 130 000 611 126 186 096 126 993 850,—  116 545 584,65 
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KAPITEL 08 02  —  HORISONT 2020  – FORSKNING (forts.)  

08 02 03 (forts.) 

08 02 03 06 (forts.) 

Anmärkningar  

Syftet med denna verksamhet är att göra de europeiska samhällena mer inkluderande, innovativa och reflekterande, 
genom att främja smart och hållbar tillväxt för alla. Åtgärderna kommer att stödja ett samordnat beslutsfattande 
genom utveckling av faktaunderlag, verktyg, framåtsyftande verksamhet och pilotprojekt för att effektivisera 
forsknings- och innovationspolitiken på ett gränsöverskridande plan och öka dess ekonomiska genomslagskraft 
samt för att det europeiska forskningsområdet och innovationsunionen ska fungera väl. Åtgärderna kommer också 
att syfta till att överbrygga innovationsklyftan, trygga samhällsengagemanget i forskning och innovation, främja 
jämställdhet i forskarlagen, främja ett sammanhängande och effektivt samarbete med tredjeländer och utveckla en 
förståelse av Europas intellektuella grundval: vår historia och de många influenserna både inom Europa och från 
andra världsdelar; som en inspiration för oss idag.  

Rättslig grund  

Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande 
av Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/ 
971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965), och särskilt 
artikel 3.3 f. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013  –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1).  

08 02 04 Spridning av spetskompetens och bredare deltagande  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

133 166 041 134 355 325 129 149 390 148 909 913 159 148 737,09 79 163 256,08  

Anmärkningar  

Syftet med de verksamheterna är att till fullo utnyttja potentialen hos Europas kompetensreserv och se till att 
fördelarna med en innovationsledd ekonomi maximeras och får en omfattande spridning i unionen i enlighet med 
principen om spetskompetens. Genom att främja och sammanlänka spetskompetenscentrum kommer de föreslagna 
verksamheterna att bidra till att stärka det europeiska forskningsområdet. 
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KAPITEL 08 02 —  HORISONT 2020  – FORSKNING (forts.)  

08 02 04 (forts.)  

Verksamheterna kommer att inriktas på samarbete mellan spetsforskningsinstitutioner och regioner som är lågpre- 
sterande när det gäller FoU och innovation, med syftet att inrätta nya (eller på ett betydande sätt höja kvaliteten på 
befintliga) kompetenscentrum i medlemsstater och regioner som är lågpresterande när det gäller FoU, innovation, 
partnersamverkan mellan forskningsinstitut, inrättande av lärostolar kopplade till det europeiska forskningsområdet, 
en enhet för politiskt stöd för att förbättra utformningen, genomförande och utvärdering av nationell/regional 
forsknings- och innovationspolitik, stöd till tillgång till internationella nätverk för framstående forskare och 
innovatörer som inte är tillräckligt delaktiga i europeiska och internationella nätverk, samt förstärkning av den 
administrativa och operativa kapaciteten hos nationella kontaktpunkters transnationella nätverk, inbegripet genom 
utbildning.  

Rättslig grund 

Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande 
av Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/ 
971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965), särskilt 
artikel 3.4. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104).  

08 02 05 Övergripande verksamhet inom Horisont 2020  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

115 382 001 99 235 199 111 617 998 100 150 249 102 440 877,37 98 428 029,49  

Anmärkningar  

Detta anslag täcker övergripande insatser till stöd för genomförandet av Horisont 2020. Hit hör bl.a. åtgärder för att 
främja kommunikation och spridning samt för utnyttjande av resultat i syfte att stödja innovation och konkurren- 
skraft och stöd till oberoende experter som utvärderar projektförslag. Det kan också omfatta tvärverksamhet med 
flera av prioriteringarna inom Horisont 2020. 

Rättslig grund  

Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande 
av Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/ 
971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104). 
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KAPITEL 08 02  —  HORISONT 2020  – FORSKNING (forts.)  

08 02 06 Vetenskap med och för samhället  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

73 431 161 64 810 922 68 387 298 63 859 544 66 598 818,— 76 287 848,41  

Anmärkningar  

Syftet med denna verksamhet är att bygga upp ett effektivt samarbete mellan forskning och samhälle, rekrytera nya 
forskartalanger och förena en forskning i världsklass med socialt medvetande och ansvarstagande. Tonvikten 
kommer att ligga på de naturvetenskapliga utbildningarnas attraktionskraft och ungdomars karriärmöjligheter, 
jämställdhet mellan könen, bättre integration av medborgarnas intressen och värderingar i vetenskap och innovation 
samt utveckling av styrelseformer för främjande av ansvarsfull forskning och innovation av alla berörda parter 
(forskare, offentliga myndigheter, industrin och organisationer i det civila samhället).  

Rättslig grund  

Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande 
av Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/ 
971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965), särskilt 
artikel 3.5. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104).  

08 02 07 Gemensamma företag  

08 02 07 31 Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (IMI 2)  –  Stödutgifter  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

27 211 783 5 445 016 5 384 615 5 384 615 5 156 500,— 5 156 500,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka det gemensamma företagets administrativa kostnader.  

Rättslig grund  

Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande 
av Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/ 
971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965). 

5.7.2019 SV III/527Förslag till allmän budget 2020 
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=12&jj=20&type=L&nnn=347&pppp=0965&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=12&jj=20&type=L&nnn=347&pppp=0104&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=12&jj=20&type=L&nnn=347&pppp=0965&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 08 02 —  HORISONT 2020  – FORSKNING (forts.)  

08 02 07 (forts.) 

08 02 07 31  (forts.)  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104). 

Rådets förordning (EU) nr 557/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för initiativet för 
innovativa läkemedel 2 (EUT L 169, 7.6.2014, s. 54). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1). 

08 02 07 32 Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (IMI 2)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

249 947 970 184 313 342 256 117 000 131 530 049 265 331 457,—  79 390 537,—  

Anmärkningar  

Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (IMI 2) ett gemensamt företag mellan 
kommissionen och bioläkemedelsindustrin ska bygga på resultaten av dess föregångare IMI. IMI 2 syftar till att 
förbättra processen för utveckling av läkemedel genom att stödja ett mer ändamålsenligt forsknings- och utveck- 
lingssamarbete mellan forskare, små och medelstora företag och bioläkemedelsindustrin, för att få fram bättre och 
säkrare läkemedel för patienter. 

Det gemensamma företaget IMI 2 ska bidra till genomförandet av Horisont 2020 och särskilt det specifika målet 
Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande i prioriteringen Samhällsutmaningar.  

Rättslig grund  

Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande 
av Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/ 
971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104). 

Rådets förordning (EU) nr 557/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för initiativet för 
innovativa läkemedel 2 (EUT L 169, 7.6.2014, s. 54). 

III/528 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2015&mm=07&jj=01&type=L&nnn=169&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=12&jj=20&type=L&nnn=347&pppp=0965&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=12&jj=20&type=L&nnn=347&pppp=0104&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2014&mm=06&jj=07&type=L&nnn=169&pppp=0054&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 08 02  —  HORISONT 2020  – FORSKNING (forts.)  

08 02 07 (forts.) 

08 02 07 32 (forts.)  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013  –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1). 

08 02 07 33 Det gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI)  –  Stödutgifter  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

8 613 816 2 286 218 1 184 579 1 184 579 2 275 539,— 2 275 539,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka det gemensamma företagets administrativa kostnader.  

Rättslig grund  

Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande 
av Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/ 
971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104). 

Rådets förordning (EU) nr 560/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för biobaserade 
industrier (EUT L 169, 7.6.2014, s. 130). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1). 

08 02 07 34 Det gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

65 318 041 181 514 884 132 424 316 162 648 921 112 832 447,— 111 452 445,—  

5.7.2019 SV III/529Förslag till allmän budget 2020 
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KAPITEL 08 02 —  HORISONT 2020  – FORSKNING (forts.)  

08 02 07 (forts.) 

08 02 07 34  (forts.) 

Anmärkningar  

Det gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI) är ett gemensamt företag mellan kommissionen och de 
biobaserade industrierna som syftar till att bidra till målen för BBI-initiativet för en mer resurseffektiv och hållbar 
koldioxidsnål ekonomi och till att öka den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen, särskilt i landsbygdsom- 
råden, genom att utveckla hållbara och konkurrenskraftiga biobaserade industrier i Europa som bygger på 
avancerade bioraffinaderier som anskaffar sin biomassa på ett hållbart sätt. 

Det gemensamma företaget BBI ska bidra till genomförandet av Horisont 2020, särskilt det specifika målet 
Livsmedelstrygghet, hållbart jord- och skogsbruk, havs- och sjöfarts- och inlandsforskning samt bioekonomi inom 
prioriteringen Samhällsutmaningar samt delen Viktig möjliggörande teknik inom ramen för det specifika målet 
Ledarskap inom möjliggörande teknik och industriteknik.  

Rättslig grund  

Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande 
av Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/ 
971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104). 

Rådets förordning (EU) nr 560/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för biobaserade 
industrier (EUT L 169, 7.6.2014, s. 130). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1). 

08 02 07 35 Det gemensamma företaget Clean Sky 2 –  Stödutgifter  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

20 013 668 4 162 874 4 649 515 4 649 515 4 554 181,— 4 554 181,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka det gemensamma företagets administrativa kostnader. 

III/530 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 
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KAPITEL 08 02  —  HORISONT 2020  – FORSKNING (forts.)  

08 02 07 (forts.) 

08 02 07 35 (forts.) 

Rättslig grund 

Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande 
av Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/ 
971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104). 

Rådets förordning (EU) nr 558/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget Clean Sky 2 
(EUT L 169, 7.6.2014, s. 77). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013  –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1). 

08 02 07 36 Det gemensamma företaget Clean Sky 2  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

284 058 252 299 887 500 278 720 388 310 846 929 285 480 831,— 327 309 728,—  

Anmärkningar  

Det gemensamma företaget Clean Sky 2, ett gemensamt företag mellan kommissionen och den europeiska 
flygteknikindustrin, kommer att bygga på resultaten av sin föregångare, Clean Sky. Det gemensamma företaget 
Clean Sky 2 syftar till att förbättra miljökonsekvenserna av europeisk flygteknik genom avancerad forskning och 
fullskalig demonstration av miljövänlig teknik för lufttransport, vilket ska bidra till flygtekniksektorns internationella 
konkurrenskraft i framtiden. Den tekniska verksamheten utvecklas på olika teknikområden och syftar till att bygga 
upp fullskaliga demonstratorer inom alla flygsegment. 

Det gemensamma företaget Clean Sky 2 ska bidra till genomförandet av Horisont 2020 och särskilt det specifika 
målet Smarta, gröna och integrerade transporter inom prioriteringen Samhällsutmaningar. 

5.7.2019 SV III/531Förslag till allmän budget 2020 
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KAPITEL 08 02 —  HORISONT 2020  – FORSKNING (forts.)  

08 02 07 (forts.) 

08 02 07 36  (forts.) 

Rättslig grund 

Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande 
av Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/ 
971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104). 

Rådets förordning (EU) nr 558/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget Clean Sky 2 
(EUT L 169, 7.6.2014, s. 77). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1). 

08 02 07 37 Gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 (FCH 2)  –  Stödutgifter  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

12 372 701 2 325 684 2 622 363 2 622 363 2 341 923,— 2 341 923,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka det gemensamma företagets administrativa kostnader.  

Rättslig grund  

Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande 
av Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/ 
971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104). 

Rådets förordning (EU) nr 559/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för bränsleceller 
och vätgas 2 (EUT L 169, 7.6.2014, s. 108). 

III/532 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 
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KAPITEL 08 02  —  HORISONT 2020  – FORSKNING (forts.)  

08 02 07 (forts.) 

08 02 07 37 (forts.)  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013  –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1). 

08 02 07 38 Gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 (FCH 2)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

79 615 399 74 336 359 79 823 275 103 162 807 75 099 696,— 82 096 147,—  

Anmärkningar  

Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 (FCH 2) är ett offentlig–privat partnerskap mellan 
kommissionen, industrin och forskningsgruppen. Det gemensamma företaget FCH 2 syftar till att undanröja en rad 
hinder för kommersialisering av bränsleceller och vätgasteknik genom att minska kostnaderna för FCH-systemen, 
öka deras effektivitet och demonstrera deras genomförbarhet, och därigenom bereda vägen för en stark, hållbar och 
globalt konkurrenskraftig bränslecells- och vätgassektor i EU. Detta anslag ska täcka driftskostnaderna för det 
gemensamma företaget. 

Det gemensamma företaget FCH 2 ska fortsätta att bidra till genomförandet av Horisont 2020, särskilt de specifika 
målen Övergå till ett pålitligt, överkomligt, allmänt accepterat, hållbart och konkurrenskraftigt energisystem och 
Skapa ett europeiskt transportsystem som är resurseffektivt, miljövänligt, säkert och sammanhängande inom 
prioriteringen Samhällsutmaningar.  

Rättslig grund  

Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande 
av Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/ 
971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104). 

Rådets förordning (EU) nr 559/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för bränsleceller 
och vätgas 2 (EUT L 169, 7.6.2014, s. 108). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1). 
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KAPITEL 08 02 —  HORISONT 2020  – FORSKNING (forts.)  

08 02 08 Instrument för små och medelstora företag  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

587 742 199 532 049 827 641 589 527 512 502 033 493 631 246,28 451 159 353,69  

Anmärkningar  

Det specifika, marknadsinriktade instrumentet ska stödja små- och medelstora företags deltagande i Horisont 2020 
och riktar sig till alla typer av innovativa små och medelstora företag som vill utvecklas, växa och international- 
iseras. Stöd ska beviljas för innovation i små och medelstora företag genom att instrumentet för små och medelstora 
företag inrättas inom ramen för ett system med gemensam förvaltning och i huvudsak tillämpas nedifrån och upp. 

Minst 7 % av de totala budgetarna för det särskilda målet Ledarskap inom möjliggörande teknik och industriteknik 
och prioriteringen Samhällsutmaningar ska under löptiden för programmet Horisont 2020 avsättas för det därmed 
sammanhängande instrumentet för små och medelstora företag. 

I överensstämmelse med artikel 15. 3 i budgetförordningen finns ett belopp på 72 000 000 euro i åtagandebe- 
myndiganden tillgängligt för denna budgetartikel med hänvisning till anslag som dragits tillbaka under 2018 till följd 
av att forskningsprojekt genomförts delvis eller inte alls.  

Rättslig grund  

Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande 
av Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/ 
971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965), särskilt 
artikel 3.2 c. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104), särskilt bilaga II i detta. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 – Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1). 
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KAPITEL 08 02  —  HORISONT 2020  – FORSKNING (forts.)  

08 02 50 Anslag som härrör från bidrag från tredje part (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) till 
forskning och teknisk utveckling  

08 02 50 01 Anslag som härrör från bidrag från tredje part (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) till forskning och 
teknisk utveckling (2014–2020)  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 257 783 191,26 92 400 053,25  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka de utgifter som hör samman med sådana inkomster som gör det möjligt att avsätta 
ytterligare anslag från tredje part eller tredjeland (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) som deltar i 
projekt inom forskning och teknisk utveckling, för perioden 2014–2020. 

Motsvarande belopp beräknas uppgå till 512 771 000 euro. 

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen kan inkomster som förts upp under punkterna 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 3 1 
och 6 0 3 3 i inkomstberäkningen leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande. 

08 02 50 02 Anslag som härrör från bidrag från tredje part (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) till forskning och 
teknisk utveckling (före 2014)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 158 322,39 29 782 924,50  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka de utgifter som hör samman med sådana inkomster som gör det möjligt att avsätta 
ytterligare anslag från tredje part eller tredjeland (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) som deltar i 
projekt inom forskning och teknisk utveckling från perioden före 2014. 

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen kan inkomster som förts upp under punkterna 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 3 1 
och 6 0 3 3 i inkomstberäkningen leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande. 
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KAPITEL 08 02 —  HORISONT 2020  – FORSKNING (forts.)  

08 02 51 Slutförande av tidigare forskningsramprogram  –  sjunde ramprogrammet  –  indirekta EG-åtgärder (2007–2013)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 113 688 393 p.m. 377 104 525 1 985 459,11 582 704 663,31  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år. 

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp –  som 
härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som 
avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 e, f och g i budgetförordningen, 
och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet” som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens 
sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) 
(EUT L 412, 30.12.2006, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1906/2006 av den 18 december 2006 om regler för företags, 
forskningscentrums och universitets deltagande i sjunde ramprogrammet och för spridning av forskningsresultat 
(2007–2013) (EUT L 391, 30.12.2006, s. 1). 

Rådets beslut 2006/971/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Samarbete för genomförande av 
Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och 
demonstration (2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 86). 

Rådets beslut 2006/972/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Idéer för genomförande av 
Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och 
demonstration (2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 243). 

Rådets beslut 2006/974/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Kapacitet för genomförande av 
Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och 
demonstration (2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 299). 

Rådets förordning (EG) nr 71/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget Clean Sky 
(EUT L 30, 4.2.2008, s. 1). 
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KAPITEL 08 02  —  HORISONT 2020  – FORSKNING (forts.)  

08 02 51 (forts.)  

Rådets förordning (EG) nr 73/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget för 
genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel (EUT L 30, 4.2.2008, s. 38). 

Rådets förordning (EG) nr 521/2008 av den 30 maj 2008 om bildande av det gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas (EUT L 153, 12.6.2008, s. 1).  

Referensrättsakter  

Europaparlamentets resolution av den 12 juli 2007 om Trips-avtalet och tillgång till läkemedel (EUT C 175 E, 
10.7.2008, s. 591).  

08 02 52 Slutförande av tidigare forskningsramprogram  –  indirekta åtgärder (före 2007)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år. 

Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 
och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna budgetpost. Dessa belopp  –  som härrör från 
Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som avsätts för att 
täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 e, f och g i budgetförordningen, och medför 
avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska samarbetsom- 
rådet”  till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten. 

Eftastaternas bidrag kommer uteslutande från deras deltagande i den verksamhet som rör icke-kärnenergi inom 
ramprogrammet.  

Rättslig grund 

Rådets beslut 87/516/Euratom, EEG av den 28 september 1987 om ramprogrammet för gemenskapens verksamhet 
inom forskning och teknisk utveckling (1987–1991) (EGT L 302, 24.10.1987, s. 1). 

Rådets beslut 90/221/Euratom, EEG av den 23 april 1990 om ramprogrammet för gemenskapens verksamhet inom 
forskning och teknisk utveckling (1990–1994) (EGT L 117, 8.5.1990, s. 28). 
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KAPITEL 08 02 —  HORISONT 2020  – FORSKNING (forts.)  

08 02 52 (forts.)  

Rådets beslut 93/167/Euratom, EEG av den 15 mars 1993 om ändring av beslut 90/221/Euratom, EEG om 
ramprogrammet för gemenskapens verksamhet inom forskning och teknisk utveckling (1990–1994) (EGT L 69, 
20.3.1993, s. 43). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1110/94/EG av den 26 april 1994 om det fjärde ramprogrammet för 
Europeiska gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (1994–1998) 
(EGT L 126, 18.5.1994, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 2535/97/EG av den 1 december 1997 om en anpassning för andra gången 
av beslut nr 1110/94/EG om det fjärde ramprogrammet för Europeiska gemenskapens verksamhet inom området 
forskning, teknisk utveckling och demonstration (1994–1998) (EGT L 347, 18.12.1997, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 182/1999/EG av den 22 december 1998 om femte ramprogrammet för 
Europeiska gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (1998–2002) 
(EGT L 26, 1.2.1999, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1513/2002/EG av den 27 juni 2002 om sjätte ramprogrammet för 
Europeiska gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration med syfte 
att främja inrättandet av det europeiska området för forskningsverksamhet samt innovation (2002–2006) (EGT 
L 232, 29.8.2002, s. 1). 

Rådets beslut 2002/834/EG av den 30 september 2002 om antagande av ett särskilt program för verksamhet inom 
området forskning, teknisk utveckling och demonstration:  ”Att integrera och stärka det europeiska området för 
forskningsverksamhet” (2002–2006) (EGT L 294, 29.10.2002, s. 1). 

Rådets beslut 2002/835/EG av den 30 september 2002 om antagande av ett särskilt program för verksamhet inom 
området forskning, teknisk utveckling och demonstration: ”Att strukturera det europeiska området för forsknings- 
verksamhet” (2002–2006) (EGT L 294, 29.10.2002, s. 44). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1209/2003/EG av den 16 juni 2003 om gemenskapens deltagande i ett av 
flera medlemsstater inlett program för forskning och utveckling som syftar till att utveckla nya kliniska inter- 
ventioner för att bekämpa hiv/aids, malaria och tuberkulos genom ett långsiktigt partnerskap mellan Europa och 
utvecklingsländerna (EUT L 169, 8.7.2003, s. 1). 
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KAPITEL 08 02  —  HORISONT 2020  – FORSKNING (forts.)  

08 02 77 Pilotprojekt och förberedande verksamhet  

08 02 77 05 Pilotprojekt –  Vaccination av mödrar: överbrygga kunskapsluckorna för att öka vaccinationen av mödrar i låginkom- 
stområden  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 239 955 p.m. 179 967 0,— 179 966,70  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år avseende pilotprojektet. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

08 02 77 10 Identifiering av effektkedjor och utveckling av indikatorer för att spåra och mäta de samhälleliga effekterna av EU- 
finansierad biomedicinsk forskning och innovation  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 105 000 350 000 175 000 
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KAPITEL 08 02 —  HORISONT 2020  – FORSKNING (forts.)  

08 02 77 (forts.) 

08 02 77 10  (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom pilotprojektet. 

Kommissionen investerar i biomedicinsk forskning och utveckling genom sitt ramprogram för forskning, Horisont 
2020, inom ramen för Samhällsutmaning 1 om hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande, som har det 
grundläggande målet att förbättra den livslånga hälsan och välbefinnandet för alla. Kommissionens biomedicinska 
forsknings- och utvecklingspolitik har dock kritiserats för att inte säkerställa en skälig avkastning på offentliga 
investeringar inom detta område. Både rådet (slutsatser av den 17 juni 2016 om att stärka balansen i läkemedels- 
systemen i EU och dess medlemsstater) och Europaparlamentet (resolution av den 2 mars 2017 om EU:s alternativ 
för att förbättra tillgången till läkemedel [Antagna texter, P8_TA(2017)0061]) har betonat att det måste säkerställas 
att offentliga investeringar i forskning och utveckling ger skälig avkastning för att säkerställa att de medicinska 
innovationer som får stöd genom offentliga investeringar är inriktade på folkhälsointressen och patienternas ej 
tillgodosedda medicinska behov. 

För att säkerställa att offentliga investeringar i biomedicinsk forskning och utveckling uppfyller ovannämnda mål för 
Horisont 2020 och säkerställer en skälig avkastning, är det avgörande att en motsvarande övervakningsmekanism för 
att mäta socioekonomiska konsekvenser införs. Det är dock allmänt känt att det finns en enorm eftersläpning (cirka 
17 år) innan forskningsresultat på hälsoområdet omsätts i form av klinisk praxis, för att inte tala om när de ger 
upphov till mätbara hälsoeffekter. Det är därför av yttersta vikt att definiera vad begreppet ”skälig avkastning på 
offentliga investeringar”  innebär för unionens biomedicinska investeringar, särskilt för unionsfinansierade offentlig–  
privata partnerskap när det gäller direkt iakttagbara/mätbara indikatorer. Med sådana riktmärken och mätmetoder för 
att kvantifiera begreppet skälig avkastning skulle de sociala konsekvenserna av medicinska forskning- och utveck- 
lingsprojekt beaktas på det stadium där projekten tas fram och beslut fattas om tilldelning av resurser, vilket i sin tur 
skulle bidra till att säkerställa de eftersträvade sociala konsekvenserna av unionens medicinska forskning- och 
utvecklingsprojekt och garantera en skälig avkastning på offentliga investeringar. 

Pilotprojektet syftar till att åtgärda den ovannämnda situationen som oroar den europeiska allmänheten och unionens 
institutioner, genom att skapa ett riktmärke för vad som avses med skälig avkastning. Eftersom faktiska hälsoeffekter 
kan dröja flera årtionden och det fortfarande saknas tillräckliga övervakningsmekanismer behövs det omgående ett 
riktmärke för ”skälig avkastning” på unionens offentliga investeringar. Med tanke på detta skulle riktmärket 
definiera vad en ”skälig” avkastning på unionens offentliga investeringar innebär för  

—  prioriteringen vid fördelningen av forskning- och utvecklingsfinansiering,  

—  projektutformningen, bland annat förväntade hälsoeffekter och andra socioekonomiska effekter. 
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KAPITEL 08 02  —  HORISONT 2020  – FORSKNING (forts.)  

08 02 77 (forts.) 

08 02 77 10 (forts.) 

Rättslig grund 

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 08 03 — EURATOMPROGRAMMET  –  INDIREKTA ÅTGÄRDER 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

08 03 EURATOMPRO- 
GRAMMET – 
INDIREKTA 
ÅTGÄRDER  

08 03 01 Euratomprogrammets 
driftsutgifter 

08 03 01 01 Euratom  – Fusion- 
senergi 1,1 172 526 872 174 611 650 159 582 878 156 511 817 162 838 013,67 156 248 000,— 89,48 

08 03 01 02 Euratom  –  Kärnklyvning 
och strålskydd 1,1 74 754 023 92 297 374 69 145 532 65 946 436 67 630 719,— 10 705 294,55 11,60  

Artikel 08 03 01  –  
Delsumma 

247 280 895 266 909 024 228 728 410 222 458 253 230 468 732,67 166 953 294,55 62,55  

08 03 50 Anslag som härrör från 
bidrag från tredje part 
(utanför Europeiska 
ekonomiska samarbet- 
sområdet) till forskning 
och teknisk utveckling  

08 03 50 01 Anslag som härrör från 
bidrag från tredje part 
(utanför Europeiska 
ekonomiska samarbet- 
sområdet) till forskning 
och teknisk utveckling 
(2014–2020) 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 28 830 319,27 5 972 322,82 

08 03 50 02 Anslag som härrör från 
bidrag från tredje part 
(utanför Europeiska 
ekonomiska samarbet- 
sområdet) till forskning 
och teknisk utveckling 
(före 2014) 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 74 354,94  

Artikel 08 03 50  –  
Delsumma 

p.m. p.m. p.m. p.m. 28 830 319,27 6 046 677,76  

08 03 51 Slutförande av 
Euratoms tidigare 
forskningsramprogram 
(2007–2013)  1,1 p.m. p.m. p.m. 3 795 000 0,— 2 359 778,05  

08 03 52 Slutförande av 
Euratoms tidigare 
forskningsramprogram 
(före 2007)  1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 

Kapitel 08 03  –  Totalt 247 280 895 266 909 024 228 728 410 226 253 253 259 299 051,94 175 359 750,36 65,70  
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KAPITEL 08 03  —  EURATOMPROGRAMMET  – INDIREKTA ÅTGÄRDER (forts.) 

Anmärkningar  

Euratoms forsknings- och utbildningsprogram (2014–2018) (nedan kallat  Euratomprogrammet) kompletterar 
Horisont 2020 inom forskning och utbildning på kärnenergiområdet. Det allmänna syftet är att bedriva forsknings- 
och utbildningsverksamhet på kärnenergiområdet, med tonvikt på en kontinuerlig förbättring av kärnsäkerhet och 
strålskydd, särskilt för att kunna bidra till den långsiktiga utfasningen av fossila bränslen från energisystemet på ett 
tryggt, effektivt och säkert sätt. Genom att stödja denna forskning ska Euratom-programmet stärka resultaten inom 
de tre prioriteringarna i Horisont 2020: spetsforskning, industriellt ledarskap och samhällsutmaningar. 

Euratomprogrammets indirekta åtgärder är inriktade på två områden: dels kärnklyvning, kärnsäkerhet och 
strålskydd, dels programmet för fusionsforskning och utveckling. 

Eventuella inkomster till följd av att kandidatländer och i tillämpliga fall potentiella kandidater på västra Balkan 
deltar i unionsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs 
till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen.  

08 03 01 Euratomprogrammets driftsutgifter  

Anmärkningar  

Euratomprogrammets indirekta åtgärder omfattar kärnsäkerhet och strålskydd på kärnklyvningsområdet samt 
fusionsforskning och -utveckling som ska garantera Iter-projektets framgång och ge EU möjlighet att utnyttja dess 
fördelar. De ska också bidra till de tre prioriteringarna i Horisont 2020: Spetsforskning, industriellt ledarskap, 
samhällsutmaningar. 

08 03 01 01 Euratom  –  Fusionsenergi  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

172 526 872 174 611 650 159 582 878 156 511 817 162 838 013,67 156 248 000,—  

Anmärkningar  

Euratoms verksamhet inom området fusion ska stödja gemensam forskning som genomförs av de berörda parterna 
som är sysselsatta med genomförandet av uppgifterna inom ramen för fusionsfärdplanen. Dessutom ska den främja 
gemensamma insatser för att utveckla och testa material för demonstrationskraftverk och hantera frågor kring 
reaktordrift, samt för att utveckla och demonstrera relevant teknik för en demonstrationsreaktor för kärnfusion. 
Verksamheten ska också leda till genomförande av eller stöd till kunskapshantering och tekniköverföring från 
forskning som medfinansieras genom detta program till industrin för att utnyttja alla innovativa aspekter av 
forskningen. Dessutom ska den främja byggandet, renoveringen, användningen och den fortsatta tillgängligheten 
för viktig forskningsinfrastruktur inom ramen för Euratomprogrammet. 
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KAPITEL 08 03 —  EURATOMPROGRAMMET  – INDIREKTA ÅTGÄRDER  (forts.) 

08 03 01  (forts.)  

08 03 01 01 (forts.) 

Rättslig grund 

Rådets förordning (Euratom) nr 1314/2013 av den 16 december 2013 om Europeiska atomenergigemenskapens 
forsknings- och utbildningsprogram (2014–2018) som kompletterar Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning 
och innovation (EUT L 347, 20.12.2013, s. 948), och särskilt artikel 3.2 e–h. 

Rådets förordning (Euratom) 2018/1563 av den 15 oktober 2018 om Europeiska atomenergigemenskapens 
forsknings- och utbildningsprogram (2019–2020) som kompletterar Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning 
och innovation och om upphävande av förordning (Euratom) nr 1314/2013 (EUT L 262, 19.10.2018, s. 1). 

08 03 01 02 Euratom – Kärnklyvning och strålskydd  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

74 754 023 92 297 374 69 145 532 65 946 436 67 630 719,—  10 705 294,55  

Anmärkningar  

Euratoms verksamhet området kärnklyvning ska stödja gemensam forskning kring säker drift av befintliga reaktor- 
system eller sådana som kan komma att bedrivas i unionen i framtiden. Den ska också bidra till att ta fram lösningar 
för hantering av avfall för slutförvaring. Verksamheten ska dessutom stödja gemensamma och/eller samordnade 
forskningsinsatser, med särskild tonvikt på riskerna med låga strålningsdoser från industriell, medicinsk eller 
miljörelaterad exponering. Euratoms kärnklyvningsverksamhet ska slutligen främja gemensamma åtgärder för 
utbildning och rörlighet mellan forskningscentrum och näringsliv och mellan olika medlemsstater och associerade 
stater, samtidigt som den ska ge stöd till upprätthållandet av tvärvetenskaplig kärnteknisk kompetens. 

Inkomster och återbetalning från finansieringsinstrument som betalats tillbaka till kommissionen och förts upp under 
punkterna 6 4 1 0 och 6 4 1 1 i inkomstberäkningen kan föranleda att ytterligare anslag blir tillgängliga i enlighet 
med artikel 21.5 i budgetförordningen. 
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KAPITEL 08 03  —  EURATOMPROGRAMMET  – INDIREKTA ÅTGÄRDER (forts.)  

08 03 01  (forts.)  

08 03 01 02  (forts.) 

Rättslig grund 

Rådets förordning (Euratom) nr 1314/2013 av den 16 december 2013 om Europeiska atomenergigemenskapens 
forsknings- och utbildningsprogram (2014–2018) som kompletterar Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning 
och innovation (EUT L 347, 20.12.2013, s. 948), och särskilt artikel 3.2 a–d. 

Rådets förordning (Euratom) 2018/1563 av den 15 oktober 2018 om Europeiska atomenergigemenskapens 
forsknings- och utbildningsprogram (2019–2020) som kompletterar Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning 
och innovation och om upphävande av förordning (Euratom) nr 1314/2013 (EUT L 262, 19.10.2018, s. 1).  

08 03 50 Anslag som härrör från bidrag från tredje part (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) till 
forskning och teknisk utveckling  

08 03 50 01 Anslag som härrör från bidrag från tredje part (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) till forskning och 
teknisk utveckling (2014–2020)  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 28 830 319,27 5 972 322,82  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka de utgifter som hör samman med sådana inkomster som gör det möjligt att avsätta 
ytterligare anslag från tredje part eller tredjeland (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) som deltar i 
projekt inom forskning och teknisk utveckling för perioden 2014–2020. 

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen kan inkomster som förts upp under punkterna 6 0 1 3, 6 0 1 5, 
6 0 1 6, 6 0 3 1 och 6 0 3 3 i inkomstberäkningen leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande. 

Motsvarande belopp beräknas uppgå till 9 947 000 euro. 

08 03 50 02 Anslag som härrör från bidrag från tredje part (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) till forskning och 
teknisk utveckling (före 2014)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 74 354,94 
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KAPITEL 08 03 —  EURATOMPROGRAMMET  – INDIREKTA ÅTGÄRDER  (forts.) 

08 03 50  (forts.)  

08 03 50 02 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka de utgifter som hör samman med sådana inkomster som gör det möjligt att avsätta 
ytterligare anslag från tredje part eller tredjeland (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) som deltar i 
projekt inom forskning och teknisk utveckling från perioden före 2014. 

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen kan inkomster som förts upp under punkterna 6 0 1 3, 6 0 1 5, 
6 0 1 6, 6 0 3 1 och 6 0 3 3 i inkomstberäkningen leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande.  

08 03 51 Slutförande av Euratoms tidigare forskningsramprogram (2007–2013)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 3 795 000 0,—  2 359 778,05  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående betalningar för åtaganden från föregående år. 

Programmet täcker två tematiska områden: 

Fusionsforskning, som innefattar verksamhet som sträcker sig från grundforskning till teknisk utveckling, genom- 
förande av större projekt och utbildning. Denna forskning erbjuder möjligheter till praktiskt taget obegränsad 
försörjning med ren (miljövänlig) energi. Iter-projektet är det avgörande nästa steget på vägen mot detta slutmål. 
Därför är Iterprojektet mycket centralt för unionens nuvarande strategi. Det måste åtföljas av ett kraftfullt och 
fokuserat europeiskt forsknings- och utvecklingsprogram om fusion för att förbereda utnyttjandet av Iter och för att 
utveckla den teknik och den kunskapsbas som kommer att behövas under genomförandet av Iterprojektet och 
därefter. 

Kärnklyvningsforskning, som syftar till att lägga en stabil vetenskaplig och teknisk grund för att påskynda en 
säkrare hantering av långlivat radioaktivt avfall, främja säkrare, mer resurs- och kostnadseffektiv kärnenergi samt 
säkerställa ett robust och socialt godtagbart system för att skydda människorna och miljön mot strålningens effekter.  

Rättslig grund  

Rådets beslut 2006/970/Euratom av den 18 december 2006 om sjunde ramprogrammet för Europeiska atomener- 
gigemenskapens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (2007–2011) 
(EUT L 400, 30.12.2006, s. 60). 
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KAPITEL 08 03  —  EURATOMPROGRAMMET  – INDIREKTA ÅTGÄRDER (forts.)  

08 03 51  (forts.)  

Rådets förordning (Euratom) nr 1908/2006 av den 19 december 2006 om regler för företags, forskningscentrums 
och universitets deltagande i Europeiska atomenergigemenskapens sjunde ramprogram och för spridning av 
forskningsresultat (2007–2011) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 1). 

Rådets beslut 2006/976/Euratom av den 19 december 2006 om det särskilda programmet för genomförande av 
sjunde ramprogrammet (2007–2011) för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet inom området 
forskning och utbildning på kärnenergiområdet (EUT L 400, 30.12.2006, s. 404). 

Rådets beslut 2012/93/Euratom av den 19 december 2011 om ramprogrammet för Europeiska atomenergigemen- 
skapens verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (2012–2013) (EUT L 47, 
18.2.2012, s. 25). 

Rådets förordning (Euratom) nr 139/2012 av den 19 december 2011 om regler för företags, forskningscentrums och 
universitets deltagande i indirekta åtgärder inom Europeiska atomenergigemenskapens ramprogram och för 
spridning av forskningsresultat (2012–2013) (EUT L 47, 18.2.2012, s. 1). 

Rådets beslut 2012/94/Euratom av den 19 december 2011 om det särskilda program som ska genomföras genom 
indirekta åtgärder för genomförande av ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) 
verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (2012–2013) (EUT L 47, 18.2.2012, 
s. 33).  

08 03 52 Slutförande av Euratoms tidigare forskningsramprogram (före 2007)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år.  

Rättslig grund  

Rådets beslut 94/268/Euratom av den 26 april 1994 om ett ramprogram för gemenskapens verksamhet inom 
forsknings- och utbildningsområdet för Europeiska atomenergigemenskapen (1994–1998) (EGT L 115, 6.5.1994, 
s. 31). 

Rådets beslut 96/253/Euratom av den 4 mars 1996 om anpassning av beslut 94/268/Euratom om ett ramprogram för 
gemenskapens verksamhet inom forsknings- och utbildningsområdet för Europeiska atomenergigemenskapen 
(1994–1998) till följd av Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till 
Europeiska unionen (EGT L 86, 4.4.1996, s. 72). 
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KAPITEL 08 03 —  EURATOMPROGRAMMET  – INDIREKTA ÅTGÄRDER  (forts.) 

08 03 52  (forts.)  

Europaparlamentets och rådets beslut nr 616/96/EG av den 25 mars 1996 om anpassning av beslut nr 1110/94/EG 
om det fjärde ramprogrammet för Europeiska gemenskapens verksamhet inom forskning, teknisk utveckling och 
demonstration (1994–1998) till följd av Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges 
anslutning till Europeiska unionen (EGT L 86, 4.4.1996, s. 69). 

Rådets beslut 1999/64/Euratom av den 22 december 1998 om Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) 
femte ramprogram för forsknings- och utbildningsverksamheter (1998–2002) (EGT L 26, 1.2.1999, s. 34). 

Rådets beslut 2002/668/Euratom av den 3 juni 2002 om sjätte ramprogrammet för Europeiska atomenergigemen- 
skapens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet, bland annat med syfte 
att bidra till upprättandet av det europeiska området för forskningsverksamhet (2002–2006) (EGT L 232, 29.8.2002, 
s. 34). 

Rådets beslut 2002/837/Euratom av den 30 september 2002 om antagande av ett särskilt forsknings- och utbildn- 
ingsprogram (Euratom) inom området kärnenergi (2002–2006) (EGT L 294, 29.10.2002, s. 74). 

III/548 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 08 —  FORSKNING OCH INNOVATION

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=04&jj=04&type=L&nnn=086&pppp=0069&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1999&mm=02&jj=01&type=L&nnn=026&pppp=0034&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2002&mm=08&jj=29&type=L&nnn=232&pppp=0034&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2002&mm=08&jj=29&type=L&nnn=232&pppp=0034&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2002&mm=10&jj=29&type=L&nnn=294&pppp=0074&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 08 05  —  FORSKNINGSPROGRAM UNDER KOL- OCH STÅLFORSKNINGSFONDEN  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

08 05 FORSKNING- 
SPROGRAM UNDER 
KOL- OCH STÅLFOR- 
SKNINGSFONDEN  

08 05 01 Forskningsprogram för 
stål 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 29 636 152,35 32 246 095,56  

08 05 02 Forskningsprogram för 
kol 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 10 017 663,49 11 842 547,16  

08 05 77 Pilotprojekt och 
förberedande åtgärder  

08 05 77 01 Pilotprojekt  –  Forskning 
om att minska koldioxi- 
dutsläppen i stålproduk- 
tionen 1,1 p.m. 499 064 1 275 000 637 500  

Artikel 08 05 77 –  
Delsumma 

p.m. 499 064 1 275 000 637 500  

Kapitel 08 05  –  Totalt p.m. 499 064 1 275 000 637 500 39 653 815,84 44 088 642,72 8 834,27  

Anmärkningar  

Kol- och stålforskningsfonden finansierar varje år innovativa projekt för att öka säkerheten, effektiviteten och 
konkurrenskraften hos unionens kol- och stålindustri. Den skapades 2002 för att bygga vidare på framgångarna med 
Europeiska kol- och stålgemenskapen. Fördelningen av medel mellan kol (27,2 %) och stål (72,8 %) definieras i 
rådets beslut 2003/76/EG av den 1 februari 2003 om fastställande av nödvändiga bestämmelser för genomförandet 
av protokollet som fogats till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen om de ekonomiska följderna 
av att EKSG-fördraget upphör att gälla och om Kol- och stålforskningsfonden (EGT L 29, 5.2.2003, s. 22).  

08 05 01 Forskningsprogram för stål  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 29 636 152,35 32 246 095,56  

Anmärkningar  

Stålforskningsprogrammet syftar till att förbättra stålframställningsprocesser för att öka produktkvaliteten och 
produktiviteten. Minskning av utsläppen, energiförbrukningen och miljökonsekvenserna, förbättrat utnyttjande av 
råmaterialet och resursbevarande ska ingå som en väsentlig del av de förbättringar som eftersträvas. 

Inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i punkterna 6 1 1 3 och 6 1 1 4 i den allmänna inkom- 
stberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna artikel i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordn- 
ingen. 

Motsvarande belopp beräknas uppgå till 29 411 000 euro. 
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KAPITEL 08 05 —  FORSKNINGSPROGRAM UNDER KOL- OCH STÅLFORSKNINGSFONDEN  (forts.)  

08 05 01 (forts.) 

Rättslig grund 

Rådets beslut 2008/376/EG av den 29 april 2008 om antagande av Kol- och stålforskningsfondens forskning- 
sprogram och om de fleråriga tekniska riktlinjerna för detta program (EUT L 130, 20.5.2008, s. 7).  

08 05 02 Forskningsprogram för kol  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 10 017 663,49 11 842 547,16 

Anmärkningar  

Verksamheten inom ramen för kolforskningsprogrammet ska syfta till att minska de totala kostnaderna för kolbrytn- 
ingen, förbättra produkternas kvalitet och minska kostnaderna för kolanvändningen. Forskningsprojekten ska också 
utveckla vetenskap och metoder för att nå en bättre kunskap om fyndigheternas uppförande och hur de kan 
kontrolleras med hänsyn till berggrundens tryck, gasutsläpp, explosionsrisk, ventilation och alla andra faktorer som 
påverkar gruvdriften. Forskningsprojekt med denna inriktning ska kunna ge resultat som på kort eller medellång sikt 
kan tillämpas på en betydande del av unionens produktion. 

Inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i punkterna 6 1 1 3 och 6 1 1 4 i den allmänna inkom- 
stberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna artikel i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordn- 
ingen. 

Motsvarande belopp beräknas uppgå till 10 989 000 euro.  

Rättslig grund  

Rådets beslut 2008/376/EG av den 29 april 2008 om antagande av Kol- och stålforskningsfondens forskning- 
sprogram och om de fleråriga tekniska riktlinjerna för detta program (EUT L 130, 20.5.2008, s. 7).  

08 05 77 Pilotprojekt och förberedande åtgärder  

08 05 77 01 Pilotprojekt –  Forskning om att minska koldioxidutsläppen i stålproduktionen  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 499 064 1 275 000 637 500 
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KAPITEL 08 05  —  FORSKNINGSPROGRAM UNDER KOL- OCH STÅLFORSKNINGSFONDEN  (forts.)  

08 05 77 (forts.) 

08 05 77 01 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom pilotprojektet. 

Pilotprojektet kommer att ge ekonomiskt stöd till forskning inom unionen kring de mest lovande och miljövänliga 
formerna för ståltillverkningsteknik, som nästan helt och hållet skulle kunna eliminera koldioxidutsläppen, genom 
att kol ersätts med väte, och genom att all eventuell återstående koldioxid som uppkommit avskiljs, lagras och 
bearbetas med hjälp av mer avancerad och kostnadseffektiv industriell standardteknik, och genom utbyggnad av den 
mest avancerade bioindustriella tekniken såsom biologisk infångning och integrerade bioraffinaderier för koldioxid. 
Denna helhetsstrategi syftar till nollutsläpp av koldioxid inom ståltillverkningen genom att den inbördes komp- 
letterande verkan av olika avancerade versioner av denna teknik får komma till maximal nytta. 

Det första steget  –  ta reda på vilka tekniska hinder som ligger i vägen för en kvalitetshöjning av tekniken för direkt 
undvikande av koldioxidutsläpp (genom ståltillverkning med hjälp av väte och el) samt smart användning av kol 
(via processintegrering och infångning av kol)  –  har tagits med hjälp av forskningsfonden för kol och stål, i form av 
en genomförbarhetsstudie som under 2020 kan leda fram till ett bredare upplagt europeiskt innovationsinitiativ. 

Pilotprojektet kommer att undersöka synergier mellan den ovannämnda fonden, Horisont 2020, EU:s innova- 
tionsfond (klimat), gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas, gemensamma företaget för biobaserade 
industrier samt andra relevanta unionsfinansieringsinstrument för att främja inrättandet av en pilotanläggning för 
ståltillverkning i industriell skala utan koldioxidutsläpp och om anläggningen skulle kunna anknytas till ett integrerat 
biologiskt raffinaderi för koldioxid.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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AVDELNING 09  

KOMMUNIKATIONSNÄT, INNEHÅLL OCH TEKNIK 

III/552 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN



 

AVDELNING 09 

KOMMUNIKATIONSNÄT, INNEHÅLL OCH TEKNIK 

Allmän sammanfattning av anslag (2020 och 2019) och genomförande (2018)  

Avdelning 
Kapitel 

Rubrik 
Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

09 01 ADMINISTRATIVA 
UTGIFTER FÖR POLITI- 
KOMRÅDET KOMMUNI- 
KATIONSNÄT, 
INNEHÅLL OCH TEKNIK 115 349 609 115 349 609 117 492 054 117 492 054 117 827 615,36 117 827 615,36 

09 02 DIGITALA INRE 
MARKNADEN 32 615 495 36 404 995 33 993 130 31 295 130 21 862 626,—  20 626 819,19 

09 03 FONDEN FÖR ETT 
SAMMANLÄNKAT 
EUROPA (FSE) – 
TELENÄT 209 324 451 206 715 000 174 347 723 150 849 000 177 539 095,35 79 332 671,23 

09 04 HORISONT 2020 2 137 710 972 1 810 734 901 1 955 413 080 1 702 461 672 1 884 463 503,02 1 917 994 907,49 

09 05 KREATIVA EUROPA 136 655 000 124 223 900 149 331 000 131 838 797 135 672 686,23 122 400 879,64  

Avdelning 09 – Totalt 2 631 655 527 2 293 428 405 2 430 576 987 2 133 936 653 2 337 365 525,96 2 258 182 892,91  
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AVDELNING 09 

KOMMUNIKATIONSNÄT, INNEHÅLL OCH TEKNIK 

KAPITEL 09 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMUNIKATIONSNÄT, INNEHÅLL OCH TEKNIK  

Artiklarna 1, 2, 3 och 5 redovisas i närmare detalj i kapitel XX 01 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 2018–2020 

09 01 ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR 
POLITIKOMRÅDET KOMMUNI- 
KATIONSNÄT, INNEHÅLL OCH 
TEKNIK  

09 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt 
anställda som arbetar med politi- 
kområdet Kommunikationsnät, 
innehåll och teknik  5,2 45 932 816 44 491 425 43 145 707,87 93,93  

09 01 02 Extern personal och andra adminis- 
trativa utgifter till stöd för politi- 
kområdet Kommunikationsnät, 
innehåll och teknik  

09 01 02 01 Extern personal 5,2 2 198 573 2 171 689 3 154 382,—  143,47 

09 01 02 11 Andra administrativa utgifter 5,2 1 727 151 1 809 857 2 092 637,—  121,16  

Artikel 09 01 02 –  Delsumma 3 925 724 3 981 546 5 247 019,—  133,66  

09 01 03 Utgifter avseende utrustning och 
tjänster för informations- och 
kommunikationsteknik inom politi- 
kområdet Kommunikationsnät, 
innehåll och teknik  5,2 3 013 085 2 982 742 3 454 382,98 114,65  

09 01 04 Stödutgifter för verksamhet och 
program inom politikområdet 
Kommunikationsnät, innehåll och 
teknik  

09 01 04 01 Stödutgifter för Fonden för ett 
sammanlänkat Europa (FSE) –  
Informations- och kommunikation- 
steknik (IKT) 1,1 789 000 789 000 681 921,96 86,43 

09 01 04 02 Stöd utgifter för programmet Kreativa 
Europa –  Delprogram media 3 1 682 730 1 607 130 1 562 317,55 92,84  

Artikel 09 01 04 – Delsumma 2 471 730 2 396 130 2 244 239,51 90,80  

09 01 05 Stödutgifter för forsknings- och inno- 
vationsprogram inom politikområdet 
Kommunikationsnät, innehåll och 
teknik  

09 01 05 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt 
anställda som bidrar till genomförandet 
av forsknings- och innovationsprogram  
–  Horisont 2020 1,1 40 400 000 41 554 980 39 065 417,60 96,70 
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KAPITEL 09 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMUNIKATIONSNÄT, INNEHÅLL OCH TEKNIK 
(forts.) 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 2018–2020  

09 01 05 (forts.) 

09 01 05 02 Extern personal som bidrar till genom- 
förandet av forsknings- och innova- 
tionsprogram –  Horisont 2020 1,1 11 073 606 10 903 105 11 959 994,12 108,00 

09 01 05 03 Andra administrativa utgifter för 
forsknings- och innovationsprogram  –  
Horisont 2020 1,1 8 532 648 11 182 126 12 710 854,28 148,97  

Artikel 09 01 05 –  Delsumma 60 006 254 63 640 211 63 736 266,—  106,22  

Kapitel 09 01 – Totalt 115 349 609 117 492 054 117 827 615,36 102,15  

09 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som arbetar med politikområdet Kommunikationsnät, innehåll 
och teknik  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

45 932 816 44 491 425 43 145 707,87  

09 01 02 Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet Kommunikationsnät, innehåll och 
teknik  

09 01 02 01 Extern personal  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

2 198 573 2 171 689 3 154 382,—  

09 01 02 11 Andra administrativa utgifter  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

1 727 151 1 809 857 2 092 637,—  

09 01 03 Utgifter avseende utrustning och tjänster för informations- och kommunikationsteknik inom politikområdet 
Kommunikationsnät, innehåll och teknik  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

3 013 085 2 982 742 3 454 382,98 
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KAPITEL 09 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMUNIKATIONSNÄT, INNEHÅLL OCH TEKNIK 
(forts.) 

09 01 04 Stödutgifter för verksamhet och program inom politikområdet Kommunikationsnät, innehåll och teknik 

09 01 04 01 Stödutgifter för Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE)  – Informations- och kommunikationsteknik (IKT)  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

789 000 789 000 681 921,96  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter till stöd för åtgärder med direkt koppling till uppnående av målen för Fonden 
för ett sammanlänkat Europa, såsom studier, möten med experter, information och publikationer, programvara och 
databaser eller de åtgärder som omfattas av denna budgetpost, samt alla andra utgifter för tekniskt eller adminis- 
trativt stöd som inte inbegriper myndighetsuppgifter och som kommissionen lägger ut på entreprenad i form av 
tillfälliga avtal om tjänster. 

Anslaget är även avsett att täcka utgifter för tekniskt och/eller administrativt bistånd i samband med fastställande, 
förberedelser, förvaltning, uppföljning, revision och översyn av fonden eller åtgärder. 

Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, 
ska läggas till de anslag som tas upp i denna budgetrubrik. Dessa belopp –  som härrör från Eftastaternas bidrag, 
vilka tas upp i artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och 
användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”  till denna del i utgiftsberäkningen, 
vilken ingår i den allmänna budgeten.  

Rättslig grund 

Se artiklarna 09 03 01, 09 03 02 och 09 03 03. 

09 01 04 02 Stöd utgifter för programmet Kreativa Europa –  Delprogram media  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

1 682 730 1 607 130 1 562 317,55  

Anmärkningar  

Detta anslag ska täcka utgifter för förberedelse, övervakning, kontroll, revision och utvärdering som är nödvändiga 
för att förvalta programmet Kreativa Europa och förverkliga programmålen, särskilt undersökningar, expertmöten, 
informations- och kommunikationsåtgärder, inbegripet institutionell kommunikation av unionens politiska prioriter- 
ingar, så länge åtgärderna har anknytning till de allmänna målen för denna punkt, utgifter i samband med it-nätverk 
för utbyte och behandling av information samt alla andra kostnader för tekniskt och administrativt stöd som 
kommissionen ådrar sig för förvaltningen av programmet. 
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KAPITEL 09 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMUNIKATIONSNÄT, INNEHÅLL OCH TEKNIK 
(forts.) 

09 01 04 (forts.) 

09 01 04 02  (forts.) 

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna budgetpost. Dessa belopp 
–  som härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som 
avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, 
och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet” som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster från kandidatländernas bidrag för deltagande i unionsprogrammen och i förekommande fall 
från de potentiella kandidaterna på västra Balkan, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda 
till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. Detta får ske 
i samma proportion som gäller för belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i 
förhållande till den totala anslagsnivån. 

Eventuella inkomster från länder inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken i enlighet med förfarandena 
överenskomna med dessa länder i ramavtalet om deras deltagande i unionsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 3 
i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande, vilket får ske i samma proportion som 
gäller för belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i förhållande till den totala 
anslagsnivån i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. 

Eventuella inkomster från bidrag för deltagande i unionsprogrammen från Schweiz, vilka tas upp under punkt 
6 0 3 3 i inkomstberäkningen, kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande, enligt samma proportion som 
gäller för belopp som godkänts för utgifter av administrativ karaktär i förhållande till den totala anslagsnivån för 
programmet, i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Se kapitel 15 04. 

09 01 05 Stödutgifter för forsknings- och innovationsprogram inom politikområdet Kommunikationsnät, innehåll och 
teknik 

09 01 05 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som bidrar till genomförandet av forsknings- och innovationsprogram  
–  Horisont 2020  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

40 400 000 41 554 980 39 065 417,60 
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KAPITEL 09 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMUNIKATIONSNÄT, INNEHÅLL OCH TEKNIK 
(forts.) 

09 01 05 (forts.) 

09 01 05 01  (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som bidrar till genomförandet av 
forsknings- och innovationsprogram inom Horisont 2020. Det omfattar personer som innehar tjänster som är 
upptagna i de godkända tjänsteförteckningarna och som arbetar med indirekt förvaltade åtgärder som ligger utanför 
kärnenergiområdet, inklusive tjänstemän och tillfälligt anställda vid unionens delegationer. 

Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, 
ska läggas till de anslag som tas upp i denna budgetrubrik. Dessa belopp –  som härrör från Eftastaternas bidrag, 
vilka tas upp i artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och 
användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”  till denna del i utgiftsberäkningen, 
vilken ingår i den allmänna budgeten.  

Rättslig grund 

Se kapitel 09 04. 

09 01 05 02 Extern personal som bidrar till genomförandet av forsknings- och innovationsprogram  –  Horisont 2020  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

11 073 606 10 903 105 11 959 994,12  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern personal som bidrar till genomförandet av forsknings- och 
innovationsprogram inom Horisont 2020 och som arbetar med indirekt förvaltade åtgärder som ligger utanför 
kärnenergiområdet, inklusive extern personal vid unionens delegationer. 

Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, 
ska läggas till de anslag som tas upp i denna budgetrubrik. Dessa belopp –  som härrör från Eftastaternas bidrag, 
vilka tas upp i artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och 
användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”  till denna del i utgiftsberäkningen, 
vilken ingår i den allmänna budgeten.  

Rättslig grund 

Se kapitel 09 04. 
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KAPITEL 09 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMUNIKATIONSNÄT, INNEHÅLL OCH TEKNIK 
(forts.) 

09 01 05 (forts.) 

09 01 05 03 Andra administrativa utgifter för forsknings- och innovationsprogram  – Horisont 2020  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

8 532 648 11 182 126 12 710 854,28  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka övriga administrativa utgifter i samband med hela förvaltningen av forsknings- och 
innovationsprogram inom Horisont 2020 som bedrivs som indirekt förvaltade åtgärder utanför kärnenergiområdet, 
inbegripet övriga administrativa utgifter för personal som tjänstgör vid unionens delegationer. 

Detta anslag är också avsett att täcka utgifter för studier, expertmöten, information och publikationer som direkt kan 
knytas till förverkligandet av målen för det program eller de åtgärder som omfattas av denna punkt och alla andra 
utgifter för tekniskt eller administrativt stöd som inte inbegriper myndighetsuppgifter och som läggs ut på 
entreprenad av kommissionen inom ramen för tillfälliga tjänstekontrakt. 

Det är även avsett att täcka utgifter för tekniskt och administrativt stöd i samband med fastställande, förberedelser, 
förvaltning, uppföljning, revision och översyn av program eller projekt, till exempel utgifter för konferenser, 
workshoppar, seminarier, utveckling och underhåll av it-system, tjänsteresor, utbildningar och representationer. 

Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, 
ska läggas till de anslag som tas upp i denna budgetrubrik. Dessa belopp –  som härrör från Eftastaternas bidrag, 
vilka tas upp i artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och 
användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”  till denna del i utgiftsberäkningen, 
vilken ingår i den allmänna budgeten.  

Rättslig grund 

Se kapitel 09 04. 
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KAPITEL 09 02 —  DIGITALA INRE MARKNADEN 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

09 02 DIGITALA INRE 
MARKNADEN  

09 02 01 Fastställande och 
genomförande av en 
unionspolitik för elek- 
tronisk kommunikation  1,1 3 815 000 3 000 000 3 265 000 3 000 000 3 200 000,— 3 577 937,70 119,26  

09 02 03 Europeiska unionens 
byrå för nät- och 
informationssäkerhet 
(Enisa)  1,1 20 535 495 20 535 495 15 824 465 15 824 465 10 777 626,— 10 777 626,— 52,48  

09 02 04 Organet för europeiska 
regleringsmyndigheter 
för elektronisk 
kommunikation (Berec) 
– Byrån  1,1 7 117 000 7 117 000 5 677 665 5 677 665 4 331 000,— 4 331 000,— 60,85  

09 02 05 Åtgärder rörande 
digitalt innehåll och 
audiovisuella och andra 
medier  3 1 148 000 900 000 1 126 000 930 500 1 104 000,— 809 484,26 89,94  

09 02 77 Pilotprojekt och 
förberedande åtgärder  

09 02 77 04 Förberedande åtgärd – 
Europeiskt centrum för 
press- och mediefrihet 3 p.m. p.m. p.m. 300 000 0,— 793 771,49 

09 02 77 05 Förberedande åtgärd – 
Genomförande av över- 
vakningsverktyget för 
mediepluralism 3 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 149 499,74 

09 02 77 06 Pilotprojekt  –  Medieråd 
i den digitala tidsåldern 3 p.m. 470 000 350 000 525 000 500 000,— 0,— 0 

09 02 77 07 Pilotprojekt  –  Utbyte av 
mediala  ”stigande 
stjärnor”  för att 
påskynda innovation 
och öka den gränsöver- 
skridande täckningen 
(”Stars4media”) 1,1 p.m. 1 650 000 2 100 000 1 650 000 1 200 000,— 0,— 0 

09 02 77 08 Förberedande åtgärd – 
Övervakning av medi- 
epluralism i den digitala 
tidsåldern 3 p.m. 687 500 1 000 000 1 062 500 750 000,— 187 500,— 27,27 
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KAPITEL 09 02 — DIGITALA INRE MARKNADEN  (forts.) 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar  

09 02 77 (forts.) 

09 02 77 09 Pilotprojekt  –  En 
europeisk snabbins- 
atsmekanism för över- 
trädelser mot pressen 
och medier 3 p.m. 700 000 1 400 000 700 000 

09 02 77 10 Förberedande åtgärd  –  
Gränsöverskridande 
undersökande jour- 
nalistik 3 p.m. 750 000 1 500 000 750 000 

09 02 77 11 Pilotprojekt  – En 
integrerad plattform för 
digitala tjänster för 
medborgare och företag 5,2 p.m. p.m. 1 050 000 525 000 

09 02 77 12 Pilotprojekt  –  EU- 
omfattande programmer- 
ingstävling 1,1 p.m. 595 000 700 000 350 000  

Artikel 09 02 77 –  
Delsumma 

p.m. 4 852 500 8 100 000 5 862 500 2 450 000,— 1 130 771,23 23,30  

Kapitel 09 02  –  Totalt 32 615 495 36 404 995 33 993 130 31 295 130 21 862 626,— 20 626 819,19 56,66  

09 02 01 Fastställande och genomförande av en unionspolitik för elektronisk kommunikation  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

3 815 000 3 000 000 3 265 000 3 000 000 3 200 000,— 3 577 937,70  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för ett antal åtgärder med följande syften: 

—  Samordna ett bättre regelverk för konkurrens, investering och tillväxt inom hela e-kommunikationsområdet, 
genom ekonomisk analys, konsekvensbedömning samt utveckling av politiken och regelverket. 

—  Verkställa och se över unionspolitiken för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster i avsikt 
att starta initiativ för att möta utmaningarna på detta område som genomgår en dynamisk utveckling (konvergens 
mellan elektronisk kommunikation och audiovisuella tjänster och leverans av innehåll). 

—  Underlätta genomförandet av den digitala inre marknaden, i bredbandsfrågor genom reglering, politik och 
offentligt finansiellt stöd, bl.a. samordning med sammanhållningspolitiken på de områden som har betydelse för 
elektroniska kommunikationsnät och -tjänster. 
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—  Utveckla strategier och samordningsåtgärder som ska garantera att medlemsstaterna genomför sina nationella 
bredbandsplaner med hänvisning till fast och mobil infrastruktur och en möjlig konvergens mellan dessa, 
inbegripet samstämmighet och ekonomisk effektivitet hos de offentliga interventionerna på unions- och 
medlemsstatsnivå.  

—  Utveckla politik och lagstiftning med särskild inriktning på frågor som avser tillträde till och tillstånd för e- 
kommunikationsnät och -tjänster, i synnerhet driftskompatibilitet, sammankoppling, bygg- och anläggnings- 
arbeten, regleringsmyndigheters oberoende och nya åtgärder för att stärka den inre marknaden. 

—  Övervaka och tillämpa lagstiftningen på detta område i alla medlemsstater.  

—  Tillhandahålla samordning av överträdelseförfaranden, och underlag i relevanta frågor om statligt stöd.  

—  Utveckla politik och lagstiftning med särskild inriktning på frågor som avser detaljhandels- och konsument- 
frågor, i synnerhet nätneutralitet, uppkoppling, roaming, stimulans av efterfrågan och utnyttjande samt samhäll- 
somfattande tjänster.  

—  Främja, övervaka och granska genomförandet av unionens roamingpolitik enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2015/2120 av den 25 november 2015 om åtgärder rörande en öppen internetanslutning och om 
ändring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elek- 
troniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster och förordning (EU) nr 531/2012 om roaming i 
allmänna mobilnät i unionen (EUT L 310, 26.11.2015, s. 1).  

—  Utveckla och genomföra ett konsekvent marknadsbaserat regelverk som ska tillämpas av nationella tillsyn- 
smyndigheter och som har till uppgift att reagera på enskilda underrättelser från dessa myndigheter, särskilt 
avseende relevanta marknader, konkurrens och lämplig reglering, i synnerhet i fråga om nästa generations 
accessnät. 

—  Utforma generella strategier som säkerställer att medlemsstaterna beaktar all slags spektrumanvändning, 
inklusive de olika områden som omfattas av den inre marknaden som elektronisk kommunikation, 5G (inklusive 
internet via bredband) och innovation. 

—  Främja och övervaka genomförandet av regelverket för kommunikationstjänster (däribland den mekanism som 
föreskrivs i artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt 
regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv) (EGT L 108, 
24.4.2002, s. 33). 

—  Möjliggöra för tredjeländer att tillämpa en marknadsöppningspolitik i samma omfattning som i unionen. 

—  Främja och övervaka genomförandet av programmet för radiospektrumpolitik (Europaparlamentets och rådets 
beslut nr 243/2012/EU av den 14 mars 2012 om inrättande av ett flerårigt program för radiospektrumpolitik 
[EUT L 81, 21.3.2012, s. 7]). 

—  Utveckla strategier om upphovsrätt på unionsnivå, bland annat om Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/ 
EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser (EGT L 77, 27.3.1996, s. 20). 
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KAPITEL 09 02  —  DIGITALA INRE MARKNADEN  (forts.)  

09 02 01 (forts.)  

—  Utveckla, genomföra och övervaka åtgärder inom ramen för den digitala inre marknaden om e-handel i unionen, 
särskilt dem som berörs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa 
rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (nedan 
kallat  direktivet om elektronisk handel) (EGT L 178, 17.7.2000, s. 1), inbegripet bedömningen av rättsliga och 
ekonomiska hinder som härrör från den inre marknadens ramverk för elektronisk handel eller av relaterade 
åtgärder. 

—  Stödja genomförandet och deltagandet i strategier inom ramen för e-förvaltning (särskilt EU:s handlingsplan för 
e-förvaltning 2016–2020) och elektronisk identifiering (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/ 
2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den 
inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG (EUT L 257, 28.8.2014, s. 73)) i syfte att främja 
kvalitet och innovation inom offentliga förvaltningar och påskynda storskalig användning inom den offentliga 
och den privata sektorn av tillförlitlig identifiering och betrodda tjänster på den digitala inre marknaden. 

—  Stödja åtgärder för att upprätthålla fortsatt stabilitet och säkerhet på internet genom en flerpartsmodell för 
förvaltning av internet för att säkerställa att ekonomiska och sociala möjligheter som elektronisk kommunikation 
erbjuder kan utnyttjas fullt ut. 

—  Fortsätta att genomföra de handlingslinjer som anges i kommissionens meddelande av den 12 februari 2014 med 
titeln ”Internetpolitik och förvaltning av internet –  Europas roll i utformningen av framtidens internetförvaltning” 
(COM(2014) 72 final), och i synnerhet 

—  Ge ekonomiskt stöd till Forumet för förvaltning av internet, den alleuropeiska dialogen om internetförvaltning 
(EuroDIG) och sekretariatets för Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) rådgivande 
regeringskommitté.  

—  Främja betydelsen av IKT för att utveckla målen för hållbar utveckling efter 2015, inbegripet genom åtgärder för 
att bygga upp kapacitet för förtroendeskapande åtgärder på området elektronisk kommunikation med avseende 
på tredjeländer. 

Dessa åtgärder har följande särskilda mål: 

—  Att utforma en unionspolitik och unionsstrategi på området kommunikationstjänster och kommunikationsnät 
(inklusive konvergens mellan elektronisk kommunikation och audiovisuella miljöer, internetfrågor osv.).  

—  Att kontinuerligt utveckla en radiospektrumpolitik för unionen.  

—  Att utveckla åtgärder inom sektorn mobil- och satellitkommunikation, särskilt när det gäller frekvenser och 
efterfrågestimulans. 
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KAPITEL 09 02 —  DIGITALA INRE MARKNADEN  (forts.) 

09 02 01  (forts.) 

—  Att analysera läget och antagen lagstiftning på dessa områden samt beslut om statligt stöd.  

—  Att analysera den ekonomiska situationen och investeringsnivåerna inom sektorn. 

—  Att samordna denna politik och dessa initiativ på internationell nivå (till exempel inom ramen för världsradio- 
konferensen [WRC] och Europeiska post- och telesammanslutningen [Cept]).  

—  Att utveckla åtgärder och initiativ i samband med den digitala inre marknaden, bland annat när det gäller 
roaming.  

—  Att utveckla åtgärder och initiativ när det gäller sammanhållningspolitiken.  

—  Att kontinuerligt utveckla och underhålla databasen för programmet för radiospektrumpolitik och andra åtgärder 
som rör övervakning och genomförande av programmet. 

—  Att främja och vidareutveckla unionens vision om en flerpartsmodell för förvaltning av internet. 

Åtgärderna omfattar bland annat utarbetande av analyser och lägesrapporter, samråd med berörda parter och 
allmänheten, utarbetande av meddelanden, lagstiftningsförslag och övervakning av lagstiftningens tillämpning samt 
översättning av underrättelser och samråd som omfattas av artikel 7 i direktiv 2002/21/EG. 

Detta anslag är också avsett att täcka kontrakt för analyser och expertrapporter, särskilda studier, utvärderings- 
rapporter, samordning, bidrag och delfinansiering av vissa åtgärder. 

Dessutom är det avsett att täcka utgifter för expertmöten, kommunikation, medlemsavgifter, information och 
publikationer som direkt kan knytas till förverkligandet av målen för den politik eller de åtgärder som omfattas av 
denna artikel och alla andra utgifter för tekniskt eller administrativt stöd som inte inbegriper myndighetsuppgifter 
och som läggs ut på entreprenad av kommissionen inom ramen för tillfälliga tjänstekontrakt. 

Rättslig grund  

En uppgift som följer av kommissionens administrativa självständighet enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, 
om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) 
nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om 
upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).  

09 02 03 Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

20 535 495 20 535 495 15 824 465 15 824 465 10 777 626,—  10 777 626,—  
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KAPITEL 09 02  —  DIGITALA INRE MARKNADEN  (forts.)  

09 02 03 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för byråns personal samt administrativa utgifter (avdelningarna 1 och 2) samt 
driftsutgifter för enbart arbetsprogrammet (avdelning 3). 

Byrån ska förbättra unionens, medlemsstaternas och således även näringslivets förmåga att förebygga och lösa 
problem som rör nät- och informationssäkerhet. För att uppnå detta mål kommer byrån att utveckla sakkunskap på 
hög nivå och främja ett brett samarbete mellan aktörerna i de offentliga och privata sektorerna. 

Byråns uppgifter är att bistå kommissionen och medlemsstaterna samt att erbjuda dem rådgivning i frågor som rör 
nät- och informationssäkerhet inom dess behörighetsområde och att på begäran bistå kommissionen vid de tekniska 
förberedelserna för att uppdatera och utveckla unionslagstiftningen på området nät- och informationssäkerhet. 

Byrån ska informera Europaparlamentet och rådet om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och 
administrativa utgifter. 

Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, 
ska läggas till de anslag som tas upp i denna budgetrubrik. Dessa belopp –  som härrör från Eftastaternas bidrag, 
vilka tas upp i artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och 
användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”  till denna del i utgiftsberäkningen, 
vilken ingår i den allmänna budgeten. 

Behandling som sådana inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 b i budgetförordningen som ska 
föras upp under punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen ska förbehållas belopp som återbetalts i enlighet 
med artikel 17 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudget- 
förordning för de organ som inrättats enligt EUF-fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (EUT L 122, 10.5.2019, s. 1). 

Enligt artikel 70 i budgetförordningen och de motsvarande artiklarna i rambudgetförordningen för vart och ett av de 
organ som inrättats av unionen har Europaparlamentets och rådets roll stärkts. 

Byråns tjänsteförteckning återfinns i bilagan ”Personal” till detta avsnitt. 

Unionens bidrag för 2020 uppgår till totalt 20 646 000euro. Ett belopp på 110 505 euro från återvinningen av 
överskott 2018 ska läggas till det belopp på 20 535 495 euro som tas upp i budgeten.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 526/2013 av den 21 maj 2013 om Europeiska unionens byrå för 
nät- och informationssäkerhet (Enisa) och om upphävande av förordning (EG) nr 460/2004 (EUT L 165, 18.6.2013, 
s. 41). 
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Referensrättsakter  

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Enisa,  ”EU:s cybersäkerhetsbyrå”, och om upphävande av 
förordning (EU) nr 526/2013, och om cybersäkerhetscertifiering av informations- och kommunikationsteknik 
(”cybersäkerhetsakten”) (COM(2017) 477 final/3).  

09 02 04 Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec)  –  Byrån  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

7 117 000 7 117 000 5 677 665 5 677 665 4 331 000,— 4 331 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka byråns utgifter för personal samt administrativa utgifter (avdelningarna 1 och 2) samt 
driftsutgifter för enbart arbetsprogrammet (avdelning 3). 

Berec fungerar som ett specialiserat, oberoende och rådgivande expertorgan som bistår kommissionen och de 
nationella tillsynsmyndigheterna vid genomförandet av unionens regelverk för elektronisk kommunikation i syfte att 
främja en samstämmig reglering i hela unionen. Berec är inget unionsorgan och har ingen rättskapacitet. 

Byrån är inrättad som ett unionsorgan med rättskapacitet som bistår Berec med professionellt och administrativt stöd 
vid genomförandet av de uppgifter som Berec har enligt förordning (EG) nr 1211/2009. 

Byrån ska informera Europaparlamentet och rådet om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och 
administrativa utgifter. 

Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, 
ska läggas till de anslag som tas upp i denna budgetrubrik. Dessa belopp –  som härrör från Eftastaternas bidrag, 
vilka tas upp i artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och 
användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”  till denna del i utgiftsberäkningen, 
vilken ingår i den allmänna budgeten. 

Behandling som sådana inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 b i budgetförordningen som ska 
föras upp under punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen ska förbehållas belopp som återbetalts i enlighet 
med artikel 17 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudget- 
förordning för de organ som inrättats enligt EUF-fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (EUT L 122, 10.5.2019, s. 1). 
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Enligt artikel 70 i budgetförordningen och de motsvarande artiklarna i rambudgetförordningen för vart och ett av de 
organ som inrättats av unionen har Europaparlamentets och rådets roll stärkts. 

Byråns tjänsteförteckning återfinns i bilagan ”Personal” till detta avsnitt. 

Unionens bidrag för 2020 uppgår till totalt 7 140 401euro. Ett belopp på 23 401 euro från återvinningen av överskott 
2018 ska läggas till det belopp på 7 117 000 euro som tas upp i budgeten.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1971 av den 11 december 2018 om inrättande av Organet för 
europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och Byrån för stöd till Berec (Berec- 
byrån), om ändring av förordning (EU) 2015/2120 och om upphävande av förordning (EG) nr 1211/2009 
(EUT L 321, 17.12.2018, s. 1).  

09 02 05 Åtgärder rörande digitalt innehåll och audiovisuella och andra medier  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

1 148 000 900 000 1 126 000 930 500 1 104 000,— 809 484,26  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka följande åtgärder: 

—  Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av 
vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av 
audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster) (EUT L 95, 15.4.2010, s. 1).  

—  Övervakning av mediesektorns utveckling, inbegripet pluralism, mediefrihet och mediekompetens.  

—  Insamling och spridning av ekonomisk och rättslig information om och analyser av den audiovisuella sektorn 
och den allt mera sammanfallande medie- och innehållsindustrin. 

Det är också avsett att täcka utgifter för studier, expertmöten, information och publikationer som direkt kan knytas 
till förverkligandet av målet för de åtgärder som omfattas av denna artikel och alla andra utgifter för tekniskt eller 
administrativt stöd som inte inbegriper myndighetsuppgifter och som läggs ut på entreprenad av kommissionen inom 
ramen för tillfälliga tjänstekontrakt. 
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Rättslig grund 

En uppgift som följer av kommissionens administrativa självständighet enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, 
om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) 
nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om 
upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).  

09 02 77 Pilotprojekt och förberedande åtgärder  

09 02 77 04 Förberedande åtgärd  –  Europeiskt centrum för press- och mediefrihet  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 300 000 0,—  793 771,49  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom den förberedande åtgärden.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

09 02 77 05 Förberedande åtgärd  –  Genomförande av övervakningsverktyget för mediepluralism  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  149 499,74  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden. 
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Rättslig grund 

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

09 02 77 06 Pilotprojekt – Medieråd i den digitala tidsåldern  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 470 000 350 000 525 000 500 000,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom pilotprojektet. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

09 02 77 07 Pilotprojekt –  Utbyte av mediala  ”stigande stjärnor” för att påskynda innovation och öka den gränsöverskridande 
täckningen (”Stars4media”)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 1 650 000 2 100 000 1 650 000 1 200 000,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom pilotprojektet. 
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Rättslig grund 

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

09 02 77 08 Förberedande åtgärd  –  Övervakning av mediepluralism i den digitala tidsåldern  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 687 500 1 000 000 1 062 500 750 000,—  187 500,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom den förberedande åtgärden. 

Ny teknik innebär att opinionsbildningsdynamiken och medielandskapet radikalt och konstant förändras. Den nya 
tekniken möjliggör enkel spridning av information av allmänt intresse till en bredare publik, vilket främjar 
pluralismen, men sättet på vilket information skapas, söks upp och distribueras på nätet kan öka polariseringen på 
så sätt att en person bara möter nyheter, källor och idéer som stämmer överens med de egna åsikterna. Detta kan i 
hög grad minska utrymmet för att möta och diskutera andra åsikter och kan därför utgöra en risk för medi- 
epluralismen och demokratin i sig. Eftersom information via internet får ständigt större genomslag bildar allm- 
änheten i allt högre grad sin uppfattning via information som sprids online. Detta medför allvarliga risker för faktisk 
mångfald när denna information är falsk eller vilseledande. Vissa politiska åtgärder för att komma till rätta med 
spridning av felaktig information innebär att man uppmanar internetförmedlare och sociala medieplattformar att 
vidta självreglerande åtgärder för att begränsa spridningen av felaktiga och påhittade uppgifter, men om man ger i 
uppdrag åt sådana privata företag att filtrera information online är det uppenbart att det finns risk för att man också 
begränsar yttrandefriheten. 

Denna förberedande åtgärd kommer att stödja utarbetandet av en studie om indikatorer för att mäta riskerna för 
mediepluralismen i online-miljön. Unionen har redan investerat resurser i utformning av övervakningsverktyg för 
mediepluralism med vars hjälp man kan bedöma risker för mediepluralism och mediefrihet. Detta övergripande 
verktyg har visat sig effektivt och användbart för att bedöma risker för mediepluralism på nationell nivå. Det är av 
yttersta vikt att den metod som använts i det här verktyget kan återanvändas för en ny övervakningsmekanism som 
fullt ut beaktar pluralismens onlineaspekter. Den förberedande åtgärden kommer att kartlägga hoten mot mångfalden 
i informationsutbudet på nätet, skapa ett verktyg för att bedöma risker för pluralism på nätet och testa den i de 28 
medlemsstaterna. 
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Rättslig grund 

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

09 02 77 09 Pilotprojekt – En europeisk snabbinsatsmekanism för överträdelser mot pressen och medier  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 700 000 1 400 000 700 000  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom pilotprojektet. 

Försämringen av press- och mediefriheten i medlemsstaterna och kandidatländerna är en oroande trend och en 
europeisk snabbinsatsmekanism vid kränkningar av mediefriheten kommer att ge ett konkret skydd för journalister, 
bland annat genom faktainsamling, opinionsbildning, övervakning, information till den europeiska allmänheten och 
åtgärder för att öka medvetenheten. 

Enligt stadgan om de grundläggande rättigheterna har var och en rätt till yttrandefrihet. Den senaste tidens 
utveckling visar att detta värde kraftfullt måste försvaras för att skydda demokratin, stärka den offentliga debatten 
och garantera en gynnsam miljö för undersökande och oberoende journalister. Därför är det mycket viktigt att inrätta 
en europeisk insatsmekanism för överträdelser av press- och mediefriheten. 

Detta pilotprojekt kommer att göra det möjligt att inrätta en europeisk mekanism för snabba insatser för att göra 
överträdelser synliga och att ge praktisk hjälp till journalister som utsätts för hot, i samarbete med europeiska, 
regionala och lokala aktörer på området mediefrihet. Den praktiska hjälpen måste omfatta verktyg för att skydda 
journalister som är hotade, tillhandahålla direkt rådgivning och rättsligt stöd samt erbjuda skydd och bistånd så att de 
kan fortsätta sitt yrke. Företrädare kommer att sändas till de berörda länderna och kampen mot straffrihet kommer att 
främjas. Övervakning av situationen innebär att både allmänheten och de europeiska myndigheterna får tillgång till 
tillförlitlig och omfattande information. Detta främjar ökad medvetenhet och gör det möjligt att utfärda varningar i 
ett tidigt skede. Instrumenten kommer att anpassas efter individuella behov från fall till fall. Denna unika 
verktygslåda som ingår i mekanismen för snabba insatser kommer att förhindra ytterligare överträdelser och förbättra 
press- och mediefriheten, samtidigt som man även ger hotade journalister råd, juridiskt stöd och/eller skydd. 
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Pilotprojektet kommer också att fungera som ett system för tidig varning för Europaparlamentet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

09 02 77 10 Förberedande åtgärd  –  Gränsöverskridande undersökande journalistik  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 750 000 1 500 000 750 000 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom den förberedande åtgärden. 

Denna förberedande åtgärd bygger vidare på projektet ”Europeiska forskningsstipendier för undersökande journal- 
istik, # IJ4EU”. Att upprätthålla god journalistik och särskilt undersökande journalistik, som är särskilt resur- 
skrävande, har blivit svårare i det föränderliga medielandskapet. Den förberedande åtgärder kommer att stärka det 
europeiska offentliga rummet och bidra till att skapa en europeisk offentlig debatt. I samband med detta kommer 
kommissionen att anordna en öppen ansökningsomgång för ett oberoende organ som ska genomföra flera på 
varandra följande omgångar av bidrag till stöd för journalistiska utredningar som omfattar journalister från minst två 
medlemsstater för att säkerställa största möjliga oberoende och journalistisk frihet. Resultaten kommer att publiceras 
i åtminstone de deltagande medlemsstaterna. 

Morden på Daphne Caruana och Ján Kuciak visar att det arbete som undersökande journalister utför blir allt svårare 
och i det nuvarande politiska sammanhanget och på grund av det föränderliga medielandskapet är inte bara politiskt 
och juridiskt stöd, utan även ett fortsatt ekonomiskt stöd från unionen av avgörande betydelse.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 09 02  —  DIGITALA INRE MARKNADEN  (forts.)  

09 02 77 (forts.)  

09 02 77 11 Pilotprojekt – En integrerad plattform för digitala tjänster för medborgare och företag  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. 1 050 000 525 000  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom pilotprojektet. 

Även om digitala tjänster i allt större utsträckning har utvecklats och införts av offentliga förvaltningar är åtkomsten 
till och användningen av tjänsterna fortfarande ojämnt fördelad inom och mellan länder i Europa. En av anledn- 
ingarna till detta är den begränsade räckvidden för gemensamma plattformar som är tillräckligt användarvänliga för 
medborgare och företag. 

Teknik för distribuerade liggare kan användas för denna utmaning genom stöd till integreringen av olika tjänster, 
alltifrån identitets- och dokumentutbyteshantering till bearbetning av informationsflöden och underhåll av arkiv och 
register. 

Tekniken för distribuerade liggare kan göra detta utan att det behövs en central valideringsfunktion och på ett säkert 
sätt, vilket förkortar handläggningstiden, främjar automatisering och minskar risken för fel och bedrägerier. 
Dessutom kan information behandlas på ett säkert sätt i överensstämmelse med principerna i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på 
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(den allmänna dataskyddsförordningen) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1) och på basis av datorprocesser med inbyggt 
integritetsskydd. 

Trots att denna teknik införs mer och mer på olika områden används den ännu inte så mycket i den offentliga 
förvaltningen på grund av att de tekniska lösningarna är relativt outvecklade och på grund av att det saknas tester 
som särskilt tar itu med behovet av att erbjuda tjänsteplattformar till medborgarna. 

Inom ramen för projektet ska man göra ett pilottest med en småskalig digital plattform för offentlig förvaltning 
baserad på tekniken för distribuerade liggare för att tillhandahålla integrerade offentliga tjänster till användare på 
grundval av viktiga inslag såsom hantering av digital identifiering, notarietjänster och säkert dokumentutbyte. 
Plattformen ska bygga på återanvändning av komponenter med öppen källkod som stöds av samarbetsmekanismer 
med blockkedjesamhället. Pilotprojektet ska bedöma den tekniska genomförbarheten för en sådan tjänsteplattform 
och dess användbarhet och resultat. Projektet ska också bedöma potentialen för vidareutnyttjande i olika offentliga 
förvaltningar i Europa, i syfte att skapa en grund för en blockkedjebaserad europeisk offentlig förvaltningsinfras- 
truktur.  

Rättslig grund 

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 09 02 —  DIGITALA INRE MARKNADEN  (forts.) 

09 02 77  (forts.)  

09 02 77 12 Pilotprojekt – EU-omfattande programmeringstävling  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 595 000 700 000 350 000 

Anmärkningar 

Tidigare punkt 02 02 77 37  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom pilotprojektet. 

Digitaliseringen är en stor nuvarande och framtida utmaning i Europa. Samtidigt innebär den också en möjlighet att 
skapa nya typer av jobb. Sådana jobb kräver ofta kunskaper i programmering, vilket bör främjas ytterligare bland 
ungdomar, eftersom detta vanligtvis inte ingår i skolornas läroplaner. Europeiska unionen bör uppmuntra ungdomar 
att intressera sig för teknik och programmering och hjälpa dem att utveckla sin kompetens för att förbereda dem för 
den framtida arbetsmarknaden. 

Anordnandet av en programmeringstävling på unionsnivå kommer att innebära följande fördelar: 

—  Intresset för och kunskaperna i programmering och teknik skulle främjas.  

—  Incitament skulle skapas för unga människor att lära sig programmering genom ett spelbaserat lärande.  

—  Den europeiska idén skulle främjas. 

Ramen för programmeringstävlingen:  

—  Genomförande inom ramen för den europeiska kodveckan 2019 och 2020, med EU-målet att involvera minst 
50 % av alla skolor i unionen och västra Balkan senast 2020. Den europeiska kodveckan skulle tillhandahålla en 
befintlig infrastruktur och ett sammanhang. 

—  Det bör inrättas ett särskilt initiativ (som eventuellt kan kallas en  ”createathon”) för begåvade ungdomar som 
skulle kunna få olika uppgifter, till exempel att utveckla en app.  

—  En grundkurs i programmering bör ges inom ramen för initiativet på medlemsstatsnivå.  

—  Samarbete med näringslivet i syfte att få praktisk erfarenhet av programmering. 
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KAPITEL 09 02  —  DIGITALA INRE MARKNADEN  (forts.)  

09 02 77 (forts.)  

09 02 77 12  (forts.) 

Rättslig grund 

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 09 03 —  FONDEN FÖR ETT SAMMANLÄNKAT EUROPA (FSE)  –  TELENÄT 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

09 03 FONDEN FÖR ETT 
SAMMANLÄNKAT 
EUROPA (FSE) – 
TELENÄT  

09 03 01 Utarbetande av bred- 
bandsprojekt för 
offentlig och/eller privat 
finansiering  1,1 333 000 350 000 333 000 333 000 973 851,— 383 150,— 109,47  

09 03 02 Främja privata inves- 
teringar i infrastruktur- 
projekt på tele- 
komområdet  –  FSE 
bredband  1,1 p.m. 16 000 000 p.m. 14 000 000 0,— 921 406,66 5,76  

09 03 03 Främjande av inter- 
operabilitet, hållbar 
utbyggnad, drift och 
uppgradering av trans- 
europeiska infras- 
trukturer för digitala 
tjänster samt 
samordning på 
europeisk nivå  1,1 126 106 990 74 179 000 111 448 409 108 276 000 122 032 650,44 76 562 104,83 103,21  

09 03 04 WiFi4EU  –  Stöd till 
utveckling av fri lokal 
wi-fi 1,1 24 298 355 49 838 000 23 477 093 28 240 000 54 532 593,91 1 436 348,91 2,88  

09 03 05 Gemensamt företag för 
ett europeiskt högpre- 
sterande datorsystem 
(EuroHPC)  

09 03 05 31 Gemensamt företag för 
ett europeiskt högpre- 
sterande datorsystem 
(EuroHPC) 1,1 58 586 106 66 348 000 39 089 221 p.m. 

Artikel 09 03 05 –  
Delsumma 

58 586 106 66 348 000 39 089 221 p.m. 

09 03 51 Slutförande av tidigare 
program  

09 03 51 01 Slutförande av 
programmet Safer 
Internet (2009–2013) 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 29 660,83 
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KAPITEL 09 03 — FONDEN FÖR ETT SAMMANLÄNKAT EUROPA (FSE) –  TELENÄT (forts.) 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar  

09 03 51 (forts.) 

09 03 51 02 Slutförande av 
programmet Safer 
Internet plus –  Att 
främja en säkrare 
användning av internet 
och ny online-teknik 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Artikel 09 03 51  –  
Delsumma 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 29 660,83  

Kapitel 09 03 – Totalt 209 324 451 206 715 000 174 347 723 150 849 000 177 539 095,35 79 332 671,23 38,38  

Anmärkningar  

Dessa budgetanmärkningar gäller samtliga budgetposter i detta kapitel. 

Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt 
artikel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna punkt. Dessa belopp – som härrör 
från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster avsatta för 
särskilda ändamål i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför 
avsättning av motsvarande anslag till denna del i utgiftsberäkningen och användning av dessa enligt bilagan  
”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”, som ingår i den allmänna budgeten.  

09 03 01 Utarbetande av bredbandsprojekt för offentlig och/eller privat finansiering 

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

333 000 350 000 333 000 333 000 973 851,— 383 150,—  

Anmärkningar  

Åtgärder inom denna artikel ska bidra till de mål för Fonden för ett sammanlänkat Europa som anges i artikel 3 i 
förordning (EU) nr 283/2014. 

Åtgärder inom denna artikel ska bidra till de bredbandsrelaterade målen i Fonden för ett sammanlänkat Europa 
genom studier och åtgärder för programstöd, särskilt tekniskt bistånd, enligt definitionen i artikel 2.6 och 2.7 i 
förordning (EU) nr 1316/2013. 
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KAPITEL 09 03 —  FONDEN FÖR ETT SAMMANLÄNKAT EUROPA (FSE)  –  TELENÄT (forts.)  

09 03 01 (forts.)  

Åtgärder inom denna artikel ska normalt sett vidtas med hjälp av bidrag eller upphandling, antingen genom direkt 
förvaltning i enlighet med artikel 62.1 a i budgetförordningen eller indirekt förvaltning i enlighet med artikel 62.1 c i 
budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Fonden 
för ett sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordningarna 
(EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 (EUT L 348, 20.12.2013, s. 129), särskilt artikel 5.2 a. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 283/2014 av den 11 mars 2014 om riktlinjer för transeuropeiska 
nät på området telekommunikationsinfrastruktur och om upphävande av beslut nr 1336/97/EG (EUT L 86, 
21.3.2014, s. 14), särskilt artikel 6.9 och avsnitt 3 i bilagan till förordningen. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1).  

09 03 02 Främja privata investeringar i infrastrukturprojekt på telekomområdet  –  FSE bredband  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 16 000 000 p.m. 14 000 000 0,—  921 406,66  

Anmärkningar  

Åtgärder inom denna artikel ska bidra till de mål för Fonden för ett sammanlänkat Europa som anges i artikel 3 i 
förordning (EU) nr 283/2014. 

Åtgärder inom denna budgetpost ska stödja projekt av gemensamt intresse när det gäller bredbandsnät. 

Åtgärder inom denna artikel ska bidra till att de målen uppnås genom användning av finansieringsinstrument enligt 
artikel 7.4 i förordning (EU) nr 1316/2013. 
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KAPITEL 09 03  —  FONDEN FÖR ETT SAMMANLÄNKAT EUROPA (FSE)  –  TELENÄT (forts.)  

09 03 02  (forts.)  

Utgifterna ska täcka finansiellt stöd till bredbandsnät, i enlighet med artikel 2 i förordning (EU) nr 283/2014. 

Alla återbetalningar från finansiella instrument enligt artikel 209.3 i budgetförordningen, inbegripet kapitalåter- 
betalningar, utlösta garantier och återbetalningar på lånesumman, till kommissionen som förs upp under punkt 6 4 1 
1 i inkomstberäkningen, kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med led f i artikel 21.3 i 
budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Fonden 
för ett sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordningarna 
(EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 (EUT L 348, 20.12.2013, s. 129), särskilt artikel 7.4. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 283/2014 av den 11 mars 2014 om riktlinjer för transeuropeiska 
nät på området telekommunikationsinfrastruktur och om upphävande av beslut nr 1336/97/EG (EUT L 86, 
21.3.2014, s. 14), särskilt artikel 6.7 och avsnitt 2 i bilagan till förordningen. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1).  

09 03 03 Främjande av interoperabilitet, hållbar utbyggnad, drift och uppgradering av transeuropeiska infrastrukturer för 
digitala tjänster samt samordning på europeisk nivå  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

126 106 990 74 179 000 111 448 409 108 276 000 122 032 650,44 76 562 104,83  

Anmärkningar  

Åtgärder inom denna artikel ska bidra till målen i artikel 3 i förordning (EU) nr 283/2014. 

De ska stödja projekt av gemensamt intresse när det gäller infrastruktur för digitala tjänster. 

Åtgärder inom denna artikel ska i normalfallet bidra till att de målen uppnås genom användning av stödinstrumenten 
bidrag och upphandling. 

—  Plattformar för bastjänster ska i normalfallet finansieras genom upphandling. 
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KAPITEL 09 03 —  FONDEN FÖR ETT SAMMANLÄNKAT EUROPA (FSE)  –  TELENÄT (forts.)  

09 03 03 (forts.) 

—  Generiska tjänster ska i normalfallet finansieras genom bidrag. 

Utgifterna ska täcka hela cykeln för infrastrukturer för digitala tjänster, som innefattar genomförbarhetsstudier, 
genomförande, kontinuerlig drift och uppgradering, samordning och utvärdering samt tekniskt bistånd i enlighet 
med artikel 2 i förordning (EU) nr 283/2014. Fokus får inte enbart ligga på inrättande av infrastrukturer för digitala 
tjänster och relaterade tjänster utan även på styrelseformerna för drift av sådana plattformar och tjänster. 

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Fonden 
för ett sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordningarna 
(EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 (EUT L 348, 20.12.2013, s. 129), och särskilt artikel 4.4. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 283/2014 av den 11 mars 2014 om riktlinjer för transeuropeiska 
nät på området telekommunikationsinfrastruktur och om upphävande av beslut nr 1336/97/EG (EUT L 86, 
21.3.2014, s. 14), särskilt artikel 6.1–6.6 och 6.9 samt avsnitten 1 och 3 i bilagan till förordningen. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 – Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1).  

09 03 04 WiFi4EU  –  Stöd till utveckling av fri lokal wi-fi  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

24 298 355 49 838 000 23 477 093 28 240 000 54 532 593,91 1 436 348,91  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att stödja organ med offentligt uppdrag att installera lokala trådlösa åtkomstpunkter på 
offentliga platser som offentliga förvaltningar, bibliotek, vårdcentraler och offentliga platser. Denna lokala trådlösa 
uppkoppling bör tillhandahållas på icke-kommersiell basis eller i anslutning till tillhandahållandet av andra 
offentliga tjänster. 

Utgifterna ska också täcka stödåtgärder för program som definieras i artikel 2.7 i förordning (EU) nr 1316/2013. 

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Fonden 
för ett sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordningarna 
(EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 (EUT L 348, 20.12.2013, s. 129), och särskilt artikel 4.4. 
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KAPITEL 09 03  —  FONDEN FÖR ETT SAMMANLÄNKAT EUROPA (FSE)  –  TELENÄT (forts.)  

09 03 04  (forts.)  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 283/2014 av den 11 mars 2014 om riktlinjer för transeuropeiska 
nät på området telekommunikationsinfrastruktur och om upphävande av beslut nr 1336/97/EG (EUT L 86, 
21.3.2014, s. 14), särskilt artikel 6.1–6.6 och 6.9 samt avsnitten 1 och 3 i bilagan till förordningen. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 – Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1).  

09 03 05 Gemensamt företag för ett europeiskt högpresterande datorsystem (EuroHPC)  

09 03 05 31 Gemensamt företag för ett europeiskt högpresterande datorsystem (EuroHPC)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

58 586 106 66 348 000 39 089 221 p.m.  

Anmärkningar  

Det gemensamma företaget för europeiska högpresterande datorsystem (EuroHPC) ska bidra till genomförandet av 
Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE)  –  telenät, och i synnerhet av projekt av gemensamt intresse inom 
området infrastrukturer för digitala tjänster. Målet är att Europa ska hamna i ledande ställning vad gäller super- 
datorteknik och att ge forskare, näringsliv, små och medelstora företag samt myndigheter tillgång till superdatorer i 
världsklass som frigör deras innovations- och omställningspotential.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Fonden 
för ett sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordningarna 
(EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 (EUT L 348, 20.12.2013, s. 129), och särskilt artikel 4.4. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 283/2014 av den 11 mars 2014 om riktlinjer för transeuropeiska 
nät på området telekommunikationsinfrastruktur och om upphävande av beslut nr 1336/97/EG (EUT L 86, 
21.3.2014, s. 14), särskilt artikel 6.1–6.6 och avsnitt 1 i bilagan till förordningen. 

Rådets förordning (EU) nr 2018/1488 av den 28 september 2018 bildande av det gemensamma företaget för ett 
europeiskt högpresterande datorsystem (EUT L 252, 8.10.2018, s. 1). 

5.7.2019 SV III/581Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 09 — KOMMUNIKATIONSNÄT, INNEHÅLL OCH TEKNIK

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2014&mm=03&jj=21&type=L&nnn=086&pppp=0014&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2014&mm=03&jj=21&type=L&nnn=086&pppp=0014&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2015&mm=07&jj=01&type=L&nnn=169&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=12&jj=20&type=L&nnn=348&pppp=0129&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2014&mm=03&jj=21&type=L&nnn=086&pppp=0014&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2014&mm=03&jj=21&type=L&nnn=086&pppp=0014&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=10&jj=08&type=L&nnn=252&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 09 03 —  FONDEN FÖR ETT SAMMANLÄNKAT EUROPA (FSE)  –  TELENÄT (forts.)  

09 03 51 Slutförande av tidigare program  

09 03 51 01 Slutförande av programmet Safer Internet (2009–2013)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  29 660,83  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka tidigare åtaganden inom ramen för programmet Safer Internet. 

Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt 
artikel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna punkt. Dessa belopp –  som härrör 
från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  – utgör inkomster avsatta för 
särskilda ändamål i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 e, f och g i budgetförordningen, och medför 
avsättning av motsvarande anslag till denna del i utgiftsberäkningen och användning av dessa enligt bilagan  
”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”, som ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster till följd av att kandidatländer och i förekommande fall potentiella kandidater i västra Balkan 
deltar i unionsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs 
till förfogande i enlighet med artikel 21.2 e, f och g i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1351/2008/EG av den 16 december 2008 om inrättande av ett flerårigt 
gemenskapsprogram för att skydda barn som använder internet och annan kommunikationsteknik (EUT L 348, 
24.12.2008, s. 118). 

09 03 51 02 Slutförande av programmet Safer Internet plus  –  Att främja en säkrare användning av internet och ny online-teknik  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka tidigare åtaganden inom ramen för programmet Safer Internet Plus. 
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KAPITEL 09 03  —  FONDEN FÖR ETT SAMMANLÄNKAT EUROPA (FSE)  –  TELENÄT (forts.)  

09 03 51  (forts.) 

09 03 51 02 (forts.)  

Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt 
artikel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna punkt. Dessa belopp –  som härrör 
från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  – utgör inkomster avsatta för 
särskilda ändamål i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 e, f och g i budgetförordningen, och medför 
avsättning av motsvarande anslag till denna del i utgiftsberäkningen och användning av dessa enligt bilagan  
”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”, som ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster till följd av att kandidatländer och i förekommande fall potentiella kandidater i västra Balkan 
deltar i unionsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs 
till förfogande i enlighet med artikel 21.2 e, f och g i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets beslut nr 854/2005/EG av den 11 maj 2005 om inrättandet av ett flerårigt 
gemenskapsprogram för att främja en säkrare användning av Internet och ny online-teknik (EUT L 149, 11.6.2005, 
s. 1). 
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KAPITEL 09 04 —  HORISONT 2020 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 
Betalning- 
ar 2018–  
2020 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

09 04 HORISONT 2020  

09 04 01 Vetenskaplig spetskompetens  

09 04 01 01 Förstärkning av forskningen 
om framtida och ny teknik 1,1 446 952 871 466 500 000 442 937 089 201 142 000 435 885 030,16 514 020 973,59 110,19 

09 04 01 02 Förstärkning av europeisk 
forskningsinfrastruktur, 
inklusive e-infrastruktur 1,1 73 582 043 76 500 000 130 561 317 132 553 000 122 392 122,47 100 601 824,38 131,51 

Artikel 09 04 01 –  Delsumma 520 534 914 543 000 000 573 498 406 333 695 000 558 277 152,63 614 622 797,97 113,19  

09 04 02 Industriellt ledarskap  

09 04 02 01 Ledarskap inom informations- 
och kommunikationsteknik 1,1 877 375 691 711 700 000 763 980 569 863 677 000 761 064 252,76 757 079 741,33 106,38 

Artikel 09 04 02 –  Delsumma 877 375 691 711 700 000 763 980 569 863 677 000 761 064 252,76 757 079 741,33 106,38 

09 04 03 Samhälleliga utmaningar  

09 04 03 01 Förbättring av livslång hälsa 
och välbefinnande 1,1 179 751 775 147 200 000 163 973 074 124 898 000 144 734 155,21 146 626 041,31 99,61 

09 04 03 02 Främjande av inkluderande, 
innovativa och reflekterande 
europeiska samhällen 1,1 53 632 314 47 700 000 48 210 665 40 075 000 42 786 389,23 46 413 195,96 97,30 

09 04 03 03 Främjande av säkra europeiska 
samhällen 1,1 78 153 053 55 400 000 58 309 660 55 871 000 51 890 329,83 49 425 353,—  89,22  

Artikel 09 04 03 – Delsumma 311 537 142 250 300 000 270 493 399 220 844 000 239 410 874,27 242 464 590,27 96,87  

09 04 07 Gemensamma företag 

09 04 07 31 Det gemensamma företaget 
Elektroniska komponenter och 
system för europeiskt ledarskap 
(Ecsel)  – Stödutgifter 1,1 6 830 000 1 925 000 2 010 000 2 010 000 2 327 841,—  2 327 841,—  120,93 

09 04 07 32 Det gemensamma företaget 
elektroniska komponenter och 
system för europeiskt ledarskap 
(Ecsel) 1,1 199 097 169 185 000 000 188 000 000 159 289 000 182 147 400,—  205 032 003,—  110,83 

09 04 07 33 Gemensamt företag för ett 
europeiskt högpresterande 
datorsystem (EuroHPC)  –  
Stödutgifter 1,1 7 524 788 3 101 192 2 242 744 2 242 744 
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KAPITEL 09 04 — HORISONT 2020  (forts.) 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 
Betalning- 
ar 2018–  
2020 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

09 04 07 (forts.) 

09 04 07 34 Gemensamt företag för ett 
europeiskt högpresterande 
datorsystem (EuroHPC) 1,1 214 811 268 109 324 087 152 447 962 68 797 000 

Artikel 09 04 07 –  Delsumma 428 263 225 299 350 279 344 700 706 232 338 744 184 475 241,—  207 359 844,—  69,27  

09 04 50 Anslag som härrör från 
bidrag från tredje part 
(utanför Europeiska 
ekonomiska samarbetsom- 
rådet) till forskning och 
teknisk utveckling  

09 04 50 01 Anslag som härrör från bidrag 
från tredje part (utanför Euro- 
peiska ekonomiska samarbet- 
sområdet) till forskning och 
teknisk utveckling 
(2014–2020) 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 132 686 295,45 32 677 186,84 

09 04 50 02 Anslag som härrör från bidrag 
från tredje part (utanför Euro- 
peiska ekonomiska samarbet- 
sområdet) till forskning och 
teknisk utveckling (före 2014) 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 181 828,04 2 957 799,61  

Artikel 09 04 50 –  Delsumma p.m. p.m. p.m. p.m. 132 868 123,49 35 634 986,45  

09 04 51 Slutförande av sjunde 
ramprogrammet (2007–2013)  1,1 p.m. p.m. p.m. 39 990 000 356 312,83 53 121 454,11 

09 04 52 Slutförande av tidigare 
ramprogram för forskning 
(före 2007)  1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 179,83 179,83  

09 04 53 Slutförande av rampro- 
grammet för konkurrenskraft 
och innovation  – Stödpro- 
grammet för informations- 
och kommunikationsteknik 
(IKT)  

09 04 53 01 Slutförande av ramprogrammet 
för konkurrenskraft och inno- 
vation  –  Stödprogrammet för 
informations- och kommunika- 
tionsteknik (IKT) (2007–2013) 1,1 p.m. p.m. p.m. 2 789 000 11 366,21 3 345 186,99 
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KAPITEL 09 04 — HORISONT 2020  (forts.) 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 
Betalning- 
ar 2018–  
2020 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

09 04 53 (forts.)  

09 04 53 02 Slutförande av tidigare 
program för informations- och 
kommunikationsteknik (före 
2007) 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Artikel 09 04 53 –  Delsumma p.m. p.m. p.m. 2 789 000 11 366,21 3 345 186,99  

09 04 77 Pilotprojekt och förberedande 
åtgärder  

09 04 77 01 Pilotprojekt –  Teknik för öppen 
kunskapsförmedling: kart- 
läggning och validering av 
kunskap 1,1 p.m. p.m. p.m. 199 962 0,—  611 571,98 

09 04 77 04 Pilotprojekt – Europas digitala 
agenda möter Silicon Valley 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  40 925,80 

09 04 77 05 Förberedande åtgärder –  
Teknik för öppen kunskaps- 
förmedling: kartläggning och 
validering av kunskap 1,1 p.m. 927 546 p.m. 960 615 1 000 000,—  748 701,—  80,72 

09 04 77 06 Pilotprojekt – Digitala färdig- 
heter: nya yrken, nya utbildn- 
ingsmetoder, nya arbetstill- 
fällen 1,1 p.m. p.m. p.m. 238 752 0,—  102 322,50 

09 04 77 07 Pilotprojekt – Utveckla 
användningen av ny teknik och 
digitala verktyg på utbildning- 
sområdet 1,1 p.m. 39 758 p.m. 39 758 0,—  0,—  0 

09 04 77 08 Förberedande åtgärd –  
REIsearch (Research 
Excellence Innovation 
Framework)  –  Stärka det euro- 
peiska forskningsområdets 
konkurrenskraft genom att 
förbättra kommunikationen 
mellan forskare, allmänhet, 
näringsliv och beslutsfattare 1,1 p.m. 499 232 p.m. 600 000 2 000 000,—  0,—  0 

09 04 77 09 Förberedande åtgärd –  Smarta 
fabriker i östra Europa 1,2 p.m. p.m. p.m. 449 313 0,—  629 037,50 

09 04 77 10 Pilotprojekt – Ram för bästa 
praxis för att bekämpa sexuella 
övergrepp mot barn 1,1 p.m. 345 164 p.m. 431 454 0,—  86 290,70 25,00 

09 04 77 11 Pilotprojekt  –  Initiativet för 
medvetandegörande om algo- 
ritmer 1,1 p.m. 300 000 p.m. 500 000 300 000,—  170 955,—  56,98 
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KAPITEL 09 04 — HORISONT 2020  (forts.) 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 
Betalning- 
ar 2018–  
2020 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

09 04 77 (forts.) 

09 04 77 12 Pilotprojekt ‒ Digitala facili- 
tatorer i små och medelstora 
företag: stöd för digitalisering 
för att öka de små och 
medelstora företagens 
möjlighet att komma in på den 
internationella marknaden och 
deras innovationskapacitet 1,2 p.m. 198 800 p.m. p.m. 0,—  795 200,—  400,00 

09 04 77 13 Förberedande åtgärd  –  Nätverk 
av digitala hubbar 1,1 p.m. 466 460 p.m. 900 000 0,—  0,—  0 

09 04 77 14 Förberedande åtgärd  –  Digital 
omvandling av den europeiska 
industrin 1,1 p.m. 147 637 p.m. 600 000 0,—  738 189,50 500,00 

09 04 77 15 Pilotprojekt – Tillämpning av 
kraven på webbtillgänglighet i 
webbpubliceringsverktyg och 
-plattformar per automatik 
(Web Access By Default) 1,1 p.m. 14 972 p.m. 60 000 0,—  74 859,— 499,99 

09 04 77 16 Pilotprojekt – Europeisk 
plattform om utsatta människor 
i informationssamhället: kart- 
läggning av bästa praxis och 
socioekonomiska effekter för 
att stärka utsatta samhällens 
egenmakt genom informations- 
och kommunikationsteknik 
(IKT) 1,2 p.m. 398 053 p.m. 300 000 0,—  0,—  0 

09 04 77 17 Pilotprojekt – Start This Up! 
Ekosystem som bygger på 
nystartade företag (och som 
länkar samman universitet, 
entreprenörer och en startup- 
hub i Västpommern) och som 
tar till vara regional potential 
utanför centrala städer i Polen 1,2 p.m. p.m. p.m. 368 074 0,—  368 073,56 

09 04 77 18 Förberedande åtgärd  –  Inrätta 
en europeisk digital akademi 1,1 p.m. 680 000 p.m. 1 190 000 1 700 000,—  0,—  0 

09 04 77 19 Pilotprojekt – Diagram över 
ekosystemet för europeiska 
uppstartsföretag och snabb- 
växande företag 1,1 p.m. 250 000 p.m. 500 000 1 000 000,—  0,—  0 

09 04 77 20 Pilotprojekt –  Konst och digital 
kreativitet för den europeiska 
industrin, de europeiska 
regionerna och det europeiska 
samhället 1,1 p.m. 1 185 000 1 050 000 525 000 1 000 000,—  0,—  0 

09 04 77 21 Pilotprojekt – Europeiskt 
ekosystem för distribuerad 
databasteknik för sociala och 
kollektiva nyttigheter 1,1 p.m. 120 000 p.m. 420 000 1 000 000,—  0,—  0 
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KAPITEL 09 04 — HORISONT 2020  (forts.) 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 
Betalning- 
ar 2018–  
2020 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

09 04 77 22 Pilotprojekt – Girls 4 STEM i 
Europa 1,1 p.m. 280 000 350 000 175 000 

09 04 77 23 Förberedande åtgärd –  
Tillämpning av kraven på 
webbtillgänglighet i webbpub- 
liceringsverktyg och 
-plattformar per automatik 
(Web Access By Default) 1,1 p.m. 240 000 600 000 300 000 

09 04 77 24 Pilotprojekt – Digital europeisk 
plattform för leverantörer av 
kvalitetsinnehåll 1,1 p.m. 117 000 390 000 195 000 

09 04 77 25 Pilotprojekt – Lässvårigheter 
och tillgång till handlingar, ett 
möjligt tillvägagångssätt 1,1 p.m. 175 000 350 000 175 000 

Artikel 09 04 77 –  Delsumma p.m. 6 384 622 2 740 000 9 127 928 8 000 000,—  4 366 126,54 68,39  

Kapitel 09 04 – Totalt 2 137 710 972 1 810 734 901 1 955 413 080 1 702 461 672 1 884 463 503,02 1 917 994 907,49 105,92 

Anmärkningar  

Dessa anmärkningar gäller samtliga budgetposter i detta kapitel. 

Anslaget kommer att användas för Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och 
för att slutföra de tidigare forskningsprogrammen (sjunde ramprogrammet och föregående ramprogram) och tidigare 
informations- och kommunikationsteknikprogram (ICT PSP [2007–2013] och program före 2007). 

Horisont 2020 ska spela en central roll i genomförandet av Europa 2020-strategins flaggskeppsinitiativ  ”Innova- 
tionsunionen” och i andra flaggskeppsinitiativ, särskilt  ”Ett resurseffektivt Europa”,  ”En integrerad industripolitik för 
en globaliserad tid”  och  ”En digital agenda för Europa”, samt i utvecklingen och användningen av det europeiska 
forskningsområdet. Horisont 2020 ska bidra till att skapa en ekonomi baserad på kunskap och innovation inom hela 
unionen genom att fungera som hävstång för tillräcklig ytterligare finansiering av forskning, utveckling och 
innovation. 

Programmet kommer att genomföras för att eftersträva de allmänna målen i artikel 179 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, för att bidra till framväxten av ett kunskapssamhälle med utgångspunkt i det europeiska 
forskningsområdet, dvs. genom stöd till gränsöverskridande samarbete på alla nivåer i hela unionen för att föra den 
europeiska forskningens dynamik, skaparkraft och kvalitet till kunskapens yttersta gränser, stärka de mänskliga 
resurserna för forskning och teknik i Europa, kvantitativt och kvalitativt, och stärka forsknings- och innovationska- 
paciteten i hela unionen samt säkerställa att dessa resurser utnyttjas på bästa sätt. 

I Horisont 2020 kommer jämställdhet att behandlas som en övergripande fråga i avsikt att rätta till obalansen mellan 
kvinnor och män och integrera ett jämställdhetsperspektiv när det gäller innehåll för forskning och innovation. 
Särskild hänsyn ska tas till behovet av att stärka kvinnors deltagande på alla nivåer, även i beslutsfattande, inom 
forskning och innovation. 

III/588 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 09 —  KOMMUNIKATIONSNÄT, INNEHÅLL OCH TEKNIK



 

KAPITEL 09 04  —  HORISONT 2020  (forts.)  

Anslagen under dessa artiklar och punkter ska också täcka följande: kostnader för möten, konferenser, workshoppar 
och seminarier på hög vetenskaplig eller teknisk nivå som är av europeiskt intresse och som kommissionen 
arrangerar, finansiering av analyser och utvärderingar på hög vetenskaplig eller teknisk nivå som genomförs på 
unionens uppdrag för att utforska nya forskningsområden som lämpar sig för unionsinsatser (bland annat inom 
ramen för det europeiska forskningsområdet) och åtgärder för uppföljning eller spridning av programmens resultat 
(även beträffande åtgärder som genomförs inom ramen för föregående ramprogram). 

Detta anslag kommer att användas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013 av 
den 11 december 2013 om reglerna för deltagande och spridning i  ”Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning 
och innovation (2014–2020)”, och om upphävande av förordning (EU) nr 1906/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, 
s. 81). 

Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, 
ska läggas till de anslag som tas upp i denna budgetrubrik. Dessa belopp  – som härrör från Eftastaternas bidrag, 
vilka tas upp i artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och 
användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”  till denna del i utgiftsberäkningen, 
vilken ingår i den allmänna budgeten. 

Administrativa anslag för detta kapitel kommer att ställas till förfogande i artikel 09 01 05.  

09 04 01 Vetenskaplig spetskompetens  

Anmärkningar  

Denna prioritering inom Horisont 2020-programmet syftar till att stärka och utvidga spetskompetensen inom 
unionens vetenskapliga bas och säkra ett kontinuerligt flöde av forskning i världsklass till stöd för unionens 
konkurrenskraft på lång sikt. Denna prioritering kommer att stödja de bästa idéerna, utveckla talanger i unionen, 
ge forskare tillgång till prioriterad forskningsinfrastruktur och göra unionen till en attraktiv plats för världens mest 
framstående forskare. Vilka forskningsåtgärder som finansieras kommer att bestämmas utifrån vetenskapliga behov 
och möjligheter, utan några på förhand fastställda tematiska prioriteringar. Forskningsagendan kommer att fastställas 
i nära samverkan med forskarsamfundet, och forskning kommer att finansieras på grundval av spetskompetens. 

09 04 01 01 Förstärkning av forskningen om framtida och ny teknik  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

446 952 871 466 500 000 442 937 089 201 142 000 435 885 030,16 514 020 973,59  

Anmärkningar  

Det särskilda målet är att främja radikalt ny teknik genom att utforska nya och riskfyllda idéer som har vetenskaplig 
grund. Genom att ge ett flexibelt stöd till ett målinriktat och tvärvetenskapligt forskningssamarbete i olika 
omfattningar och genom att använda innovativa forskningsmetoder syftar denna prioritering till att identifiera och 
utnyttja möjligheter som är till långfristig nytta för privatpersoner, ekonomin och samhället. 
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Verksamhet inom det särskilda målet  ”framtida och ny teknik” ska tackla hela spektrumet av vetenskapsdriven 
innovation: allt från en småskalig inledande granskning av nya och sköra idéer nedifrån och upp till att skapa nya 
forsknings- och innovationssamfund kring omvälvande och framväxande forskningsområden och stora federala 
forskningsinitiativ uppbyggda kring en forskningsagenda med ambitiösa och visionära mål. 

Verksamheten innefattar samarbete, nätverksbyggande och initiativ för samordning av nationella program. Denna 
punkt täcker också kostnader för oberoende experter som deltar i förslagsutvärderingar och projektgranskningar, 
kostnader för evenemang, möten, konferenser, workshoppar och seminarier av europeiskt intresse som organiseras 
av kommissionen, kostnader för studier, analyser och utvärderingar, kostnader för övervakning och utvärdering av 
det särskilda programmet och av ramprogrammen samt kostnader för att övervaka och sprida programresultat, 
inbegripet åtgärder inom ramen för tidigare ramprogram.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104). 

Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande 
av Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/ 
971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965), och särskilt 
artikel 3.1 b. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1). 

09 04 01 02 Förstärkning av europeisk forskningsinfrastruktur, inklusive e-infrastruktur  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

73 582 043 76 500 000 130 561 317 132 553 000 122 392 122,47 100 601 824,38  

Anmärkningar  

Det särskilda målet är att Europa ska få forskningsinfrastruktur av världsklass som är tillgänglig för alla forskare i 
Europa och resten av världen och att till fullo utnyttja dessa forskningsinfrastrukturers potential för vetenskapliga 
framsteg och innovationer. 
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Verksamheten inriktas på utveckling, införande och drift av e-infrastruktur. Dessutom innefattas verksamheter för 
innovation, förstärkning av mänskliga resurser för forskningsinfrastruktur, strategiutformning och internationellt 
samarbete. 

Ett integrerat och tjänstestyrt tillvägagångssätt kommer att användas för att skapa e-infrastrukturer som tillmötesgår 
behoven hos Europas vetenskap, industri och samhälle i fråga om utveckling och införande av integrerade e- 
infrastrukturtjänster för en bred skala av forskningssamfund (undanröjande av hinder av olika slag). Målet är att 
maximera samordningen och synergieffekterna med e-infrastrukturutveckling på nationell nivå och att utvidga e- 
infrastruktur till att omfatta mer än bara vetenskap, dvs. att skapa samverkan mellan vetenskap, industri och 
samhälle. 

Verksamheten innefattar samarbete, nätverksbyggande och initiativ för samordning av nationella program. Denna 
punkt täcker också kostnader för oberoende experter som deltar i förslagsutvärderingar och projektgranskningar, 
kostnader för evenemang, möten, konferenser, workshoppar och seminarier av europeiskt intresse som organiseras 
av kommissionen, kostnader för studier, analyser och utvärderingar, kostnader för övervakning och utvärdering av 
det särskilda programmet och av ramprogrammen samt kostnader för att övervaka och sprida programresultat, 
inbegripet åtgärder inom ramen för tidigare ramprogram.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104). 

Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande 
av Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/ 
971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965), och särskilt 
artikel 3.1 d. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1).  

09 04 02 Industriellt ledarskap  

Anmärkningar  

Denna prioritering inom Horisont 2020-programmet har som mål att unionen ska bli en mer attraktiv plats för 
investeringar i forskning och innovation, genom att främja verksamheter där företag bestämmer dagordningen, och 
att påskynda utvecklingen av ny teknik som ligger till grund för framtida företag och ekonomisk tillväxt. Den 
kommer att tillhandahålla stora investeringar i viktig industriell teknik och maximera tillväxtpotentialen hos 
unionens företag genom att ge dem tillräcklig finansiering och hjälpa innovativa små och medelstora företag att 
växa till världsledande företag. 
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09 04 02 01 Ledarskap inom informations- och kommunikationsteknik  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

877 375 691 711 700 000 763 980 569 863 677 000 761 064 252,76 757 079 741,33  

Anmärkningar  

Det särskilda målet är att upprätthålla och skapa ett globalt ledarskap inom möjliggörande teknik, som ska gynna 
konkurrenskraften inom en rad olika befintliga och framväxande branscher och sektorer. I linje med den digitala inre 
marknaden är det särskilda målet med forskning och innovation inom IKT att möjliggöra för Europa att utveckla och 
utnyttja de möjligheter som ges av framsteg inom IKT, till nytta för Europas privatpersoner, företag och veten- 
skapliga samfund. 

IKT ligger till grund för innovation och konkurrenskraft inom en rad olika privata och offentliga marknader och 
sektorer och möjliggör vetenskapliga framsteg inom alla ämnesområden. Under det kommande decenniet kommer 
de omvälvande effekterna av digital teknik och IKT-komponenter, IKT-infrastrukturer och IKT-tjänster att bli allt 
mer synliga på alla områden av livet. 

Verksamheten ska stärka unionens vetenskapliga och teknologiska bas och säkerställa dess globala ledarskap inom 
IKT, bidra till att driva på och stimulera innovation genom användning av IKT och säkerställa att framsteg inom IKT 
snabbt omsätts i fördelar för Europas privatpersoner, företag, industrier och stater. Verksamheten inom det särskilda 
målet ”Ledarskap inom möjliggörande teknik och industriteknik” inom möjliggörande och industriell teknik 
kommer främst att bygga på forsknings- och innovationsdagordningar som fastställts av branschen och enskilda 
företag i samverkan med forskningssamfundet, och kommer att ha en stark inriktning på att fungera som hävstång 
för investeringar av den privata sektorn. 

Verksamheten innefattar samarbete, nätverksbyggande och initiativ för samordning av nationella program. Denna 
punkt täcker också kostnader för oberoende experter som deltar i förslagsutvärderingar och projektgranskningar, 
kostnader för evenemang, möten, konferenser, workshoppar och seminarier av europeiskt intresse som organiseras 
av kommissionen, kostnader för studier, analyser och utvärderingar, kostnader för övervakning och utvärdering av 
det särskilda programmet och av ramprogrammen samt kostnader för att övervaka och sprida programresultat, 
inbegripet åtgärder inom ramen för tidigare ramprogram. 

Inkomster och återbetalning från finansieringsinstrument som betalats tillbaka till kommissionen och förts upp under 
punkterna 6 4 1 0 och 6 4 1 1 i inkomstberäkningen kan föranleda att ytterligare anslag blir tillgängliga i enlighet 
med artikel 21.5 i budgetförordningen.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104). 
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Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande 
av Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/ 
971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965), och särskilt 
artikel 3.2 a i. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1).  

09 04 03 Samhälleliga utmaningar  

Anmärkningar  

Denna prioritering inom Horisont 2020-programmet är ett direkt svar på de politiska prioriteringar och samhälleliga 
utmaningar som identifieras i Europa 2020-strategin. Dessa verksamheter kommer att genomföras med hjälp av ett 
problemorienterat tillvägagångssätt, som sammanför resurser och kunskaper inom olika områden, tekniker och 
discipliner. Verksamheten täcker hela cykeln från forskning till marknad, med ett nytt fokus på innovationsrelaterade 
verksamheter som pilotförsök, demonstrationer, provningsanläggningar, stöd till offentlig upphandling, utformning, 
slutanvändardriven innovation, social innovation och spridning på marknaden av innovationer. Verksamheterna 
kommer att utgöra ett direkt stöd till motsvarande politikområden där politiska befogenheter finns på unionsnivå. 

09 04 03 01 Förbättring av livslång hälsa och välbefinnande  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

179 751 775 147 200 000 163 973 074 124 898 000 144 734 155,21 146 626 041,31  

Anmärkningar  

Visionen med handlingsplanen för e-hälsa 2012–2020 är att utnyttja och utveckla e-hälsa för att ta itu med flera av 
de mest brådskande utmaningarna avseende hälsa och hälso- och sjukvårdssystem för den första hälften av det 21:a 
århundradet, nämligen: 

—  Att förbättra hanteringen av kroniska sjukdomar och multisjuklighet (flera samtidiga sjukdomar) och stärka 
åtgärderna för effektivt förebyggande och hälsofrämjande.  

—  Att öka hälso- och sjukvårdssystemens hållbarhet och effektivitet genom att frigöra innovation, förbättra den 
patient- och medborgarinriktade vården och medborgarinflytandet samt uppmuntra organisationsreformer.  

—  Att främja gränsöverskridande hälso- och sjukvård, hälsosäkerhet, solidaritet, allmängiltighet och rättvisa. 
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—  Att förbättra de rättsliga villkoren och marknadsvillkoren för utveckling av produkter och tjänster för e-hälsa. 

IKT-baserade produkter och tjänster har visat sin kapacitet att bidra till hanteringen av dessa stora utmaningar i form 
av individanpassad hälso- och sjukvård, lösningar inom telemedicin och televård, robotteknik-baserade tjänster för 
hälso- och sjukvård, stöd till ett förlängt aktivt och oberoende boende och hembaserad vård. IKT utgör också en 
viktig ny tillväxtmöjlighet i takt med att nya stora marknader för IKT-baserade produkter och tjänster växer fram när 
det gäller hälso- och sjukvård, demografiska förändringar och välbefinnande. 

Verksamheter kommer att innefatta utveckling och utnyttjande av IKT-lösningar i fråga om hälsa, välbefinnande och 
gott åldrande. Detta bygger på framväxten av underliggande teknik som skapas genom IKT inom programmet 
Ledarskap inom möjliggörande och industriell teknik, exempelvis mikro-/nanosystem, inbyggda system, robot- 
teknik, framtidens internet och molnteknik. Det bygger också på vidareutveckling av teknik som förbättrar säkerhet 
och integritetsskydd. 

Det gemensamma programmet för forskning och utveckling för it-stöd i boende kommer också att stödjas, för att 
bidra till att IKT-baserade produkter och tjänster finns på och kan utnyttjas för marknaden, och innovations- och 
pilotprojekten inom IKT kommer att få ytterligare stöd som ett gensvar på det europeiska innovationspartnerskapet 
för aktivt och hälsosamt åldrande och handlingsplanen för e-hälsa 2012–2020. 

Verksamheten innefattar samarbete, nätverksbyggande och initiativ för samordning av nationella program. Denna 
punkt i budgeten täcker också kostnader för oberoende experter som deltar i förslagsutvärderingar och 
projektgranskningar, kostnader för evenemang, möten, konferenser, workshoppar och seminarier av europeiskt 
intresse som organiseras av kommissionen, kostnader för studier, analyser och utvärderingar, kostnader för över- 
vakning och utvärdering av det särskilda programmet och av ramprogrammen samt kostnader för att övervaka och 
sprida programresultat, inbegripet åtgärder inom ramen för tidigare ramprogram.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104). 

Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande 
av Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/ 
971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965), och särskilt 
artikel 3.3 a. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013  –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1). 
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09 04 03 02 Främjande av inkluderande, innovativa och reflekterande europeiska samhällen  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

53 632 314 47 700 000 48 210 665 40 075 000 42 786 389,23 46 413 195,96  

Anmärkningar  

Det särskilda målet är att främja inkluderande, innovativa och reflekterande europeiska samhällen i en tid av 
exempellösa omvandlingar och växande globala ömsesidiga beroendeförhållanden. 

Verksamheterna ska omfatta fyra huvudområden: IKT-stödd innovation i den offentliga sektorn, Förståelse och 
bevarande av Europas intellektuella bas och kulturarvet, Lärande och Inkludering. 

Med IKT-styrd innovation inom den offentliga sektorn avses användningen av informations- och kommunikation- 
steknik för att skapa nya processer, produkter, tjänster och leveransformer som syftar till att få till stånd väsentliga 
förbättringar av offentliga tjänster såväl med avseende på effektivitet som på ändamålsenlighet och kvalitet. 
Framtidens offentliga förvaltning bör generellt sett vara digital och gränsöverskridande. De verksamheter som 
omfattas här ska bland annat främja effektiva och öppna offentliga tjänster som är utformade för de privatpersoner 
som ska använda dem, så att den offentliga sektorn fungerar som en pådrivare för innovation och förändring, 
gränsöverskridande nyskapande insatser och smidigt och effektivt erbjudande av offentliga tjänster. 

Målet med den andra utmaningen är ”att bidra till förståelse av Europas intellektuella bas och kulturarvet  –  dess 
historia och de många influenserna från Europa och annat håll som inspirationskälla för dagens människor”, liksom 
att underlätta tillgång till och utnyttjande av detta kulturarv. 

Målet med den tredje utmaningen är att främja en utbredd användning av IKT i skolor och för utbildning i Europa. 

Den fjärde utmaningen är att få de äldre (65 år och äldre), arbetslösa och lågutbildade personer, migranter, 
människor i behov av vård, personer som lever i avlägsna eller fattigare områden, personer med funktionshinder 
och bostadslösa personer att till fullo delta i samhället. Verksamheterna under denna budgetpost ska göra det lättare 
för människor som tillhör dessa kategorier att få tillgång till de digitala kunskaper och den digitala teknologi som 
behövs. Verksamheter som siktar på att främja bättre förståelse för delaktighet och ansvarsaspekter på IKT-relaterade 
innovationer kommer också att erhålla stöd. 

Verksamheten innefattar samarbete, nätverksbyggande och initiativ för samordning av nationella program. Denna 
punkt i budgeten täcker också kostnader för oberoende experter som deltar i projektgranskningar, kostnader för 
evenemang, möten, konferenser, workshoppar och seminarier av europeiskt intresse som organiseras av kommis- 
sionen, kostnader för studier, analyser och utvärderingar, kostnader för övervakning och utvärdering av det särskilda 
programmet och av ramprogrammen samt kostnader för att övervaka och sprida programresultat, inbegripet åtgärder 
inom ramen för tidigare ramprogram. 

En del av stödet från unionen till det mellanstatliga ramverket (Cost) för transnationellt samarbete mellan forskare, 
ingenjörer och akademiker i hela Europa kommer också att täckas av detta anslag. 

5.7.2019 SV III/595Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
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KAPITEL 09 04 —  HORISONT 2020  (forts.) 

09 04 03  (forts.) 

09 04 03 02 (forts.) 

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104). 

Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande 
av Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/ 
971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965), och särskilt 
artikel 3.3 f. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1). 

09 04 03 03 Främjande av säkra europeiska samhällen  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

78 153 053 55 400 000 58 309 660 55 871 000 51 890 329,83 49 425 353,—  

Anmärkningar  

Det särskilda målet är att främja säkra samhällen och därigenom bidra till skyddet av unionens frihet, säkerhet och 
medborgare. 

Inom ramen för den integrerade portföljen av verksamheter kommer man att utarbeta lösningar för att skydda 
samhället och ekonomin mot oavsiktliga eller av människan orsakade störningar av den informations- och 
kommunikationsteknik som samhället och ekonomin är beroende av, tillhandahålla lösningar för säkra och obrutna 
IKT-system, tjänster och tillämpningar, trygga människors rätt till personlig integritet i det digitala samhället, ge 
industrin incitament att tillhandahålla säker IKT, och stimulera användningen av säker IKT. 

Syftet är att garantera it-säkerhet samt förtroende för och integritet på den digitala inre marknaden, och samtidigt 
förbättra konkurrenskraften för unionens säkerhets-, IKT- och tjänsteindustrier. Ett annat mål är att öka användarnas 
förtroende vid deltagandet i det digitala samhället, och skingra medborgarnas säkerhetsrelaterade oro om offentlig- 
görande av personuppgifter på nätet (t.ex. internetanvändning för bankärenden eller inköp). 

Verksamheten innefattar samarbete, nätverksbyggande och initiativ för samordning av nationella program. Denna 
punkt i budgeten täcker också kostnader för oberoende experter som deltar i projektgranskningar, kostnader för 
evenemang, möten, konferenser, workshoppar och seminarier av europeiskt intresse som organiseras av kommis- 
sionen, kostnader för studier, analyser och utvärderingar, kostnader för övervakning och utvärdering av det särskilda 
programmet och av ramprogrammen samt kostnader för att övervaka och sprida programresultat, inbegripet åtgärder 
inom ramen för tidigare ramprogram. 

III/596 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 09 —  KOMMUNIKATIONSNÄT, INNEHÅLL OCH TEKNIK

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=12&jj=20&type=L&nnn=347&pppp=0104&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=12&jj=20&type=L&nnn=347&pppp=0965&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2015&mm=07&jj=01&type=L&nnn=169&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 09 04  —  HORISONT 2020  (forts.)  

09 04 03 (forts.)  

09 04 03 03  (forts.) 

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104). 

Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande 
av Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/ 
971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965), särskilt 
artikel 3.3 g. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013  –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1).  

09 04 07 Gemensamma företag  

09 04 07 31 Det gemensamma företaget Elektroniska komponenter och system för europeiskt ledarskap (Ecsel)  – Stödutgifter  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

6 830 000 1 925 000 2 010 000 2 010 000 2 327 841,— 2 327 841,—  

Anmärkningar  

Den gemensamma företaget elektroniska komponenter och system för europeiskt ledarskap (Ecsel) ska bidra till 
genomförandet av Horisont 2020, särskilt delen  ”Informations- och kommunikationsteknik” inom det prioriterade 
området industriellt ledarskap. Det ska ha som mål att EU ska behålla sitt ledarskap vad gäller elektroniska 
komponenter och system, och snabbare överbrygga klyftan mellan forskning och användning.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104). 

Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande 
av Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/ 
971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965). 
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KAPITEL 09 04 —  HORISONT 2020  (forts.) 

09 04 07  (forts.) 

09 04 07 31 (forts.)  

Rådets förordning (EU) nr 561/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget Ecsel 
(EUT L 169, 7.6.2014, s. 152). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1). 

09 04 07 32 Det gemensamma företaget elektroniska komponenter och system för europeiskt ledarskap (Ecsel)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

199 097 169 185 000 000 188 000 000 159 289 000 182 147 400,—  205 032 003,—  

Anmärkningar  

Den gemensamma företaget elektroniska komponenter och system för europeiskt ledarskap (Ecsel) ska bidra till 
genomförandet av Horisont 2020, särskilt delen ”Informations- och kommunikationsteknik” inom det prioriterade 
området industriellt ledarskap. Det ska ha som mål att EU ska behålla sitt ledarskap vad gäller elektroniska 
komponenter och system, och snabbare överbrygga klyftan mellan forskning och användning.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104). 

Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande 
av Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/ 
971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965). 

Rådets förordning (EU) nr 561/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget Ecsel 
(EUT L 169, 7.6.2014, s. 152). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1). 
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KAPITEL 09 04  —  HORISONT 2020  (forts.)  

09 04 07 (forts.)  

09 04 07 33 Gemensamt företag för ett europeiskt högpresterande datorsystem (EuroHPC)  – Stödutgifter  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

7 524 788 3 101 192 2 242 744 2 242 744  

Anmärkningar  

Det gemensamma företaget för europeiska högpresterande datorsystem (EuroHPC) ska bidra till genomförandet av 
Horisont 2020, särskilt delarna ”Förstärkning av forskningen om framtida och ny teknik” och  ”Förstärkning av 
europeisk forskningsinfrastruktur, inklusive e-infrastruktur” inom ”Vetenskaplig spetskompetens” och  
”Informations- och kommunikationsteknik” som hör till prioriteringen ”Industriellt ledarskap”. Målet är att Europa 
ska hamna i ledande ställning vad gäller superdatorteknik och att ge forskare, näringsliv, små och medelstora företag 
samt myndigheter tillgång till superdatorer i världsklass som frigör deras innovations- och omställningspotential.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104). 

Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande 
av Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/ 
971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965). 

Rådets förordning (EU) nr 2018/1488 av den 28 september 2018 bildande av det gemensamma företaget för ett 
europeiskt högpresterande datorsystem (EUT L 252, 8.10.2018, s. 1). 

09 04 07 34 Gemensamt företag för ett europeiskt högpresterande datorsystem (EuroHPC)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

214 811 268 109 324 087 152 447 962 68 797 000 
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KAPITEL 09 04 —  HORISONT 2020  (forts.) 

09 04 07  (forts.) 

09 04 07 34 (forts.) 

Anmärkningar  

Det gemensamma företaget för europeiska högpresterande datorsystem (EuroHPC) ska bidra till genomförandet av 
Horisont 2020, särskilt delarna ”Förstärkning av forskningen om framtida och ny teknik” och  ”Förstärkning av 
europeisk forskningsinfrastruktur, inklusive e-infrastruktur” inom ”Vetenskaplig spetskompetens” och  
”Informations- och kommunikationsteknik” som hör till prioriteringen ”Industriellt ledarskap”. Målet är att Europa 
ska hamna i ledande ställning vad gäller superdatorteknik och att ge forskare, näringsliv, små och medelstora företag 
samt myndigheter tillgång till superdatorer i världsklass som frigör deras innovations- och omställningspotential.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104). 

Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande 
av Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/ 
971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965). 

Rådets förordning (EU) nr 2018/1488 av den 28 september 2018 bildande av det gemensamma företaget för ett 
europeiskt högpresterande datorsystem (EUT L 252, 8.10.2018, s. 1).  

09 04 50 Anslag som härrör från bidrag från tredje part (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) till 
forskning och teknisk utveckling  

09 04 50 01 Anslag som härrör från bidrag från tredje part (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) till forskning och 
teknisk utveckling (2014–2020)  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 132 686 295,45 32 677 186,84  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att, för perioden 2014–2020, täcka de utgifter som hör samman med sådana inkomster som gör 
det möjligt att avsätta ytterligare anslag från tredje part eller tredjeland (utanför Europeiska ekonomiska samarbet- 
sområdet) som deltar i projekt inom forskning och teknisk utveckling. 

Motsvarande belopp beräknas uppgå till 145 855 000 euro. 
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KAPITEL 09 04  —  HORISONT 2020  (forts.)  

09 04 50 (forts.)  

09 04 50 01  (forts.)  

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen kan inkomster som tas upp i punkterna 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 
6 0 3 1 och 6 0 3 3 i inkomstberäkningen leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande. 

09 04 50 02 Anslag som härrör från bidrag från tredje part (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) till forskning och 
teknisk utveckling (före 2014)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 181 828,04 2 957 799,61  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att, för perioden före 2014, täcka de utgifter som hör samman med sådana inkomster som gör 
det möjligt att avsätta ytterligare anslag från tredje part eller tredjeland (utanför Europeiska ekonomiska samarbet- 
sområdet) som deltar i projekt inom forskning och teknisk utveckling. 

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen kan inkomster som tas upp i punkterna 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 
6 0 3 1 och 6 0 3 3 i inkomstberäkningen leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande.  

09 04 51 Slutförande av sjunde ramprogrammet (2007–2013)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 39 990 000 356 312,83 53 121 454,11  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka tidigare åtaganden inom ramen för sjunde ramprogrammet (2007–2013) 

Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt 
artikel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna artikel. Dessa belopp –  som härrör 
från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster avsatta för 
särskilda ändamål i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 e, f och g i budgetförordningen, och medför 
avsättning av motsvarande anslag till denna del i utgiftsberäkningen och användning av dessa enligt bilagan  
”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”, som ingår i den allmänna budgeten. 

5.7.2019 SV III/601Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 09 — KOMMUNIKATIONSNÄT, INNEHÅLL OCH TEKNIK



 

KAPITEL 09 04 —  HORISONT 2020  (forts.) 

09 04 51  (forts.) 

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens 
sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) 
(EUT L 412, 30.12.2006, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1906/2006 av den 18 december 2006 om regler för företags, 
forskningscentrums och universitets deltagande i sjunde ramprogrammet och för spridning av forskningsresultat 
(2007–2013) (EUT L 391, 30.12.2006, s. 1). 

Rådets beslut 2006/971/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Samarbete för genomförande av 
Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och 
demonstration (2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 86). 

Rådets beslut 2006/974/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Kapacitet för genomförande av 
Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och 
demonstration (2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 299). 

Rådets förordning (EG) nr 72/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget Eniac 
(EUT L 30, 4.2.2008, s. 21). 

Rådets förordning (EG) nr 74/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget Artemis 
för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för inbyggda datorsystem (EUT L 30, 4.2.2008, s. 52).  

09 04 52 Slutförande av tidigare ramprogram för forskning (före 2007)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 179,83 179,83  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka tidigare åtaganden som rör slutförande av tidigare ramprogram för forskning (före 
2007). 

Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt 
artikel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna artikel. Dessa belopp –  som härrör 
från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster avsatta för 
särskilda ändamål i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 e, f och g i budgetförordningen, och medför 
avsättning av motsvarande anslag till denna del i utgiftsberäkningen och användning av dessa enligt bilagan  
”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”, som ingår i den allmänna budgeten. 

III/602 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 09 —  KOMMUNIKATIONSNÄT, INNEHÅLL OCH TEKNIK

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2006&mm=12&jj=30&type=L&nnn=412&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2006&mm=12&jj=30&type=L&nnn=391&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2006&mm=12&jj=30&type=L&nnn=400&pppp=0086&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2006&mm=12&jj=30&type=L&nnn=400&pppp=0299&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2008&mm=02&jj=04&type=L&nnn=030&pppp=0021&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2008&mm=02&jj=04&type=L&nnn=030&pppp=0052&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 09 04  —  HORISONT 2020  (forts.)  

09 04 52 (forts.) 

Rättslig grund 

Rådets beslut 87/516/Euratom, EEG av den 28 september 1987 om ramprogrammet för gemenskapens verksamhet 
inom forskning och teknisk utveckling (1987–1991) (EGT L 302, 24.10.1987, s. 1). 

Rådets beslut 90/221/Euratom, EEG av den 23 april 1990 om ramprogrammet för gemenskapens verksamhet inom 
forskning och teknisk utveckling (1990–1994) (EGT L 117, 8.5.1990, s. 28). 

Rådets beslut 93/167/Euratom, EEG av den 15 mars 1993 om ändring av beslut 90/221/Euratom, EEG om 
ramprogrammet för gemenskapens verksamhet inom forskning och teknisk utveckling (1990–1994) 
(EGT L 69, 20.3.1993, s. 43). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1110/94/EG av den 26 april 1994 om det fjärde ramprogrammet för 
Europeiska gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (1994–1998) 
(EGT L 126, 18.5.1994, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 616/96/EG av den 25 mars 1996 om anpassning av beslut nr 1110/94/EG 
om det fjärde ramprogrammet för Europeiska gemenskapens verksamhet inom forskning, teknisk utveckling och 
demonstration (1994–1998) till följd av Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges 
anslutning till Europeiska unionen (EGT L 86, 4.4.1996, s. 69). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 2535/97/EG av den 1 december 1997 om en anpassning för andra gången 
av beslut nr 1110/94/EG om det fjärde ramprogrammet för Europeiska gemenskapens verksamhet inom området 
forskning, teknisk utveckling och demonstration (1994–1998) (EGT L 347, 18.12.1997, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 182/1999/EG av den 22 december 1998 om femte ramprogrammet för 
Europeiska gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (1998–2002) 
(EGT L 26, 1.2.1999, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1513/2002/EG av den 27 juni 2002 om sjätte ramprogrammet för 
Europeiska gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration med syfte 
att främja inrättandet av det europeiska området för forskningsverksamhet samt innovation (2002–2006) (EGT L 232, 
29.8.2002, s. 1). 

Rådets beslut 2002/834/EG av den 30 september 2002 om antagande av ett särskilt program för verksamhet inom 
området forskning, teknisk utveckling och demonstration:  ”Att integrera och stärka det europeiska området för 
forskningsverksamhet” (2002–2006) (EGT L 294, 29.10.2002, s. 1). 

Rådets beslut 2002/835/EG av den 30 september 2002 om antagande av ett särskilt program för verksamhet inom 
området forskning, teknisk utveckling och demonstration:  ”Att strukturera det europeiska området för forsknings- 
verksamhet”  (2002–2006) (EGT L 294, 29.10.2002, s. 44). 

5.7.2019 SV III/603Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 09 — KOMMUNIKATIONSNÄT, INNEHÅLL OCH TEKNIK

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1987&mm=10&jj=24&type=L&nnn=302&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1990&mm=05&jj=08&type=L&nnn=117&pppp=0028&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1993&mm=03&jj=20&type=L&nnn=069&pppp=0043&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=05&jj=18&type=L&nnn=126&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=04&jj=04&type=L&nnn=086&pppp=0069&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1997&mm=12&jj=18&type=L&nnn=347&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1999&mm=02&jj=01&type=L&nnn=026&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2002&mm=08&jj=29&type=L&nnn=232&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2002&mm=08&jj=29&type=L&nnn=232&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2002&mm=10&jj=29&type=L&nnn=294&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2002&mm=10&jj=29&type=L&nnn=294&pppp=0044&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 09 04 —  HORISONT 2020  (forts.) 

09 04 53 Slutförande av ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation  –  Stödprogrammet för informations- och 
kommunikationsteknik (IKT) 

09 04 53 01 Slutförande av ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation  –  Stödprogrammet för informations- och 
kommunikationsteknik (IKT) (2007–2013)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 2 789 000 11 366,21 3 345 186,99  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka tidigare åtaganden inom ramen för ramprogrammet för konkurrenskraft och 
innovation  – Stödprogrammet för informations- och kommunikationsteknik (IKT). 

Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt 
artikel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna punkt. Dessa belopp –  som härrör 
från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster avsatta för 
särskilda ändamål i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 e, f och g i budgetförordningen, och medför 
avsättning av motsvarande anslag till denna del i utgiftsberäkningen och användning av dessa enligt bilagan  
”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”, som ingår i den allmänna budgeten.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1639/2006/EG av den 24 oktober 2006 om att upprätta ett ramprogram för 
konkurrenskraft och innovation (2007–2013) (EUT L 310, 9.11.2006, s. 15). 

09 04 53 02 Slutförande av tidigare program för informations- och kommunikationsteknik (före 2007)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka tidigare åtaganden inom ramen för programmet eContent Plus, för nätverk inom 
telekommunikationssektorn och för det fleråriga Modinisprogrammet. 

III/604 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 09 —  KOMMUNIKATIONSNÄT, INNEHÅLL OCH TEKNIK

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2006&mm=11&jj=09&type=L&nnn=310&pppp=0015&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 09 04  —  HORISONT 2020  (forts.)  

09 04 53 (forts.)  

09 04 53 02  (forts.)  

Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt 
artikel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna punkt. Dessa belopp –  som härrör 
från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  – utgör inkomster avsatta för 
särskilda ändamål i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 e, f och g i budgetförordningen, och medför 
avsättning av motsvarande anslag till denna del i utgiftsberäkningen och användning av dessa enligt bilagan  
”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”, som ingår i den allmänna budgeten.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 2236/95 av den 18 september 1995 om allmänna regler för gemenskapens finansiella stöd 
på området för transeuropeiska nät (EGT L 228, 23.9.1995, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 2717/95/EG av den 9 november 1995 om riktlinjer för att utveckla Euro- 
ISDN (det tjänsteintegrerade digitala nätet) till ett transeuropeiskt nät (EGT L 282, 24.11.1995, s. 16). 

Rådets beslut 96/339/EG av den 20 maj 1996 om antagande av ett flerårigt gemenskapsprogram för att stimulera 
utvecklingen av en europeisk multimedieinnehållsindustri och främja användningen av multimedieinnehåll i det 
framväxande informationssamhället (INFO 2000) (EGT L 129, 30.5.1996, s. 24). 

Rådets beslut 96/664/EG av den 21 november 1996 om antagande av ett flerårigt program för att främja 
gemenskapens språkliga mångfald i informationssamhället (EGT L 306, 28.11.1996, s. 40). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1336/97/EG av den 17 juni 1997 om en serie riktlinjer för transeuropeiska 
telenät (EGT L 183, 11.7.1997, s. 12). 

Rådets beslut 98/253/EG av den 30 mars 1998 om antagande av ett flerårigt gemenskapsprogram för att stimulera 
informationssamhällets etablering i Europa (Informationssamhället) (EGT L 107, 7.4.1998, s. 10). 

Rådets beslut 2001/48/EG av den 22 december 2000 om antagande av ett flerårigt gemenskapsprogram för stimulans 
av utvecklingen och utnyttjandet av europeiskt digitalt innehåll på det globala nätet samt för främjande av den 
språkliga mångfalden i informationssamhället (EGT L 14, 18.1.2001, s. 32). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 2256/2003/EG av den 17 november 2003 om antagande av ett flerårigt 
program (2003–2005) för övervakning av handlingsplanen  eEurope 2005, spridning av goda rutiner och förbättrad 
nät- och informationssäkerhet (Modinis) (EUT L 336, 23.12.2003, s. 1). 

5.7.2019 SV III/605Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 09 — KOMMUNIKATIONSNÄT, INNEHÅLL OCH TEKNIK

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1995&mm=09&jj=23&type=L&nnn=228&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1995&mm=11&jj=24&type=L&nnn=282&pppp=0016&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=05&jj=30&type=L&nnn=129&pppp=0024&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=11&jj=28&type=L&nnn=306&pppp=0040&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1997&mm=07&jj=11&type=L&nnn=183&pppp=0012&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1998&mm=04&jj=07&type=L&nnn=107&pppp=0010&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2001&mm=01&jj=18&type=L&nnn=014&pppp=0032&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2003&mm=12&jj=23&type=L&nnn=336&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 09 04 —  HORISONT 2020  (forts.) 

09 04 53  (forts.) 

09 04 53 02 (forts.)  

Europaparlamentets och rådets beslut nr 456/2005/EG av den 9 mars 2005 om inrättande av ett flerårigt gemenskap- 
sprogram för att göra digitalt innehåll i Europa mer tillgängligt, användbart och exploaterbart (EUT L 79, 24.3.2005, 
s. 1).  

09 04 77 Pilotprojekt och förberedande åtgärder  

09 04 77 01 Pilotprojekt –  Teknik för öppen kunskapsförmedling: kartläggning och validering av kunskap  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 199 962 0,—  611 571,98 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

09 04 77 04 Pilotprojekt –  Europas digitala agenda möter Silicon Valley  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  40 925,80  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet. 

III/606 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 09 —  KOMMUNIKATIONSNÄT, INNEHÅLL OCH TEKNIK

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2005&mm=03&jj=24&type=L&nnn=079&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2005&mm=03&jj=24&type=L&nnn=079&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 09 04  —  HORISONT 2020  (forts.)  

09 04 77 (forts.)  

09 04 77 04  (forts.) 

Rättslig grund 

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

09 04 77 05 Förberedande åtgärder  –  Teknik för öppen kunskapsförmedling: kartläggning och validering av kunskap  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 927 546 p.m. 960 615 1 000 000,— 748 701,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

09 04 77 06 Pilotprojekt – Digitala färdigheter: nya yrken, nya utbildningsmetoder, nya arbetstillfällen  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 238 752 0,— 102 322,50  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år avseende pilotprojektet. 

5.7.2019 SV III/607Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 09 — KOMMUNIKATIONSNÄT, INNEHÅLL OCH TEKNIK

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 09 04 —  HORISONT 2020  (forts.) 

09 04 77  (forts.) 

09 04 77 06 (forts.) 

Rättslig grund 

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

09 04 77 07 Pilotprojekt –  Utveckla användningen av ny teknik och digitala verktyg på utbildningsområdet  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 39 758 p.m. 39 758 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

09 04 77 08 Förberedande åtgärd  – REIsearch (Research Excellence Innovation Framework)  –  Stärka det europeiska forskning- 
sområdets konkurrenskraft genom att förbättra kommunikationen mellan forskare, allmänhet, näringsliv och 
beslutsfattare  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 499 232 p.m. 600 000 2 000 000,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden. 

III/608 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 
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Rättslig grund 

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

09 04 77 09 Förberedande åtgärd  –  Smarta fabriker i östra Europa  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 449 313 0,— 629 037,50  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

09 04 77 10 Pilotprojekt – Ram för bästa praxis för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 345 164 p.m. 431 454 0,— 86 290,70  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år för pilotprojektet. 

5.7.2019 SV III/609Förslag till allmän budget 2020 
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Rättslig grund 

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

09 04 77 11 Pilotprojekt –  Initiativet för medvetandegörande om algoritmer  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 300 000 p.m. 500 000 300 000,—  170 955,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).  

Referensrättsakter  

Pilotprojekt enligt artikel 49.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budget- 
förordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1). 

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT C 83, 30.3.2010, s. 47), särskilt artiklarna 10 och 169. 

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EUT C 83, 30.3.2010, s. 389), särskilt artiklarna 8, 
11 och 38. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av 
direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), särskilt artikel 22. 

III/610 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 
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Kommissionens meddelande av den 25 maj 2016: ”Onlineplattformar och den digitala inre marknaden, Möjligheter 
och utmaningar för Europa” (COM(2016) 288 final). 

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar om onlineplattformar som åtföljer meddelandet om online- 
plattformar och den digitala inre marknaden (SWD(2016) 172 final). 

09 04 77 12 Pilotprojekt ‒  Digitala facilitatorer i små och medelstora företag: stöd för digitalisering för att öka de små och 
medelstora företagens möjlighet att komma in på den internationella marknaden och deras innovationskapacitet  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 198 800 p.m. p.m. 0,— 795 200,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

09 04 77 13 Förberedande åtgärd  –  Nätverk av digitala hubbar  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 466 460 p.m. 900 000 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden. 

5.7.2019 SV III/611Förslag till allmän budget 2020 
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Rättslig grund 

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

09 04 77 14 Förberedande åtgärd  –  Digital omvandling av den europeiska industrin  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 147 637 p.m. 600 000 0,—  738 189,50  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

09 04 77 15 Pilotprojekt – Tillämpning av kraven på webbtillgänglighet i webbpubliceringsverktyg och -plattformar per 
automatik (Web Access By Default)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 14 972 p.m. 60 000 0,—  74 859,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet. 

III/612 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 
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Rättslig grund 

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

09 04 77 16 Pilotprojekt – Europeisk plattform om utsatta människor i informationssamhället: kartläggning av bästa praxis och 
socioekonomiska effekter för att stärka utsatta samhällens egenmakt genom informations- och kommunikation- 
steknik (IKT)  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 398 053 p.m. 300 000 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

09 04 77 17 Pilotprojekt –  Start This Up! Ekosystem som bygger på nystartade företag (och som länkar samman universitet, 
entreprenörer och en startup-hub i Västpommern) och som tar till vara regional potential utanför centrala städer i 
Polen  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 368 074 0,— 368 073,56  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka föregående års utestående åtaganden för pilotprojektet. 

5.7.2019 SV III/613Förslag till allmän budget 2020 
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Rättslig grund 

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

09 04 77 18 Förberedande åtgärd  –  Inrätta en europeisk digital akademi  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 680 000 p.m. 1 190 000 1 700 000,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden. 

Den förberedande åtgärden kommer att tillgodose behovet av att förbättra digitala färdigheter genom utbildning och 
yrkesutbildning på ett mer aktivt och enhetligt sätt i hela Europa. Trots de insatser som gjorts på europeisk och 
nationell nivå, till exempel koalitionen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen, finns det fortfarande ett 
stort kompetensunderskott när det gäller digitala färdigheter i samhället. De befintliga initiativen bidrar i hög grad till 
att hantera de utmaningar som finns i medlemsstaterna. Åtgärden bör därför inte överlappa dessa initiativ utan i 
stället komplettera dem. Syftet med akademin är att åtgärda avsaknaden av ett välutvecklat, gränsöverskridande 
nätverk i Europa som stöder och underlättar utbyte och samordning mellan alla aktörer på detta område. Det skulle 
visa, främja och sprida europeisk bästa praxis inom utbildning och utveckling av digitala färdigheter för olika 
målgrupper. 

Den europeiska digitala akademin bör ses som en möjlig långsiktig lösning på de aktuella utmaningarna till följd av 
den kombinerade effekten av ökad robotisering och digitalisering av arbetsplatsen, å ena sidan, och å andra sidan, 
bristen på digitala färdigheter i samhället. 

Den europeiska digitala akademin kommer att ha följande uppgifter: 

—  Förbereda arbetskraften för den nya digitala eran genom att se till att arbetstagare och arbetsgivare fortlöpande 
kan uppdatera sina digitala färdigheter och kunskaper. Den digitala akademin kommer regelbundet att erbjuda 
seminarier och rådgivning om frågor som rör robotteknik och automatisering. För nybörjare inom informations- 
och kommunikationstekniken (IKT) skulle akademin kunna erbjuda möjlighet att delta i yrkesmässig 
omskolning och att lära känna fördelarna med robotteknik och automatisering så att de kan dra nytta av dem 
på arbetsplatsen. 

III/614 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 
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Framför allt små och medelstora företag skulle kunna dra nytta av en sådan akademi eftersom de ofta inte har 
tillräckliga finansiella och personella resurser för att tillhandahålla utbildning internt. 

—  Förbereda skolelever och studerande för den nya digitala eran genom att ta in robotteknik och automatisering i 
undervisningen. Akademin bör erbjuda kurser i digitala färdigheter som stimulerar, inspirerar och motiverar 
ungdomarna att inse vikten och konsekvenserna av robotteknik i vardagen. Akademin skulle kunna vara en 
utmärkt möjlighet att ge studerande de färdigheter som behövs för framtidens arbeten. De kurser som akademin 
erbjuder bör emellertid inte påverka de nationella utbildningssystemen, utan bör snarare ses som ett frivilligt 
komplement och stöd.  

—  Skapa en europeisk miljö som stärker och uppmuntrar flickor och unga kvinnor att överväga ett yrke inom det 
växande IKT-området och på så sätt ge både flickor och teknikföretag möjlighet att utnyttja fördelarna med ett 
större antal kvinnor inom IKT-sektorn. 

Akademin kommer att inrättas i samarbete med ministerier, näringslivet, specialiserade IKT-företag, nationella 
institutioner eller initiativ med ansvar för program yrkesutbildning och livslångt lärande, samt arbetsmarknadens 
parter. De har alla den kunskap som behövs för att samordna och utforma innehållet i och programmet för 
seminarierna och kurserna. För att garantera att detta kan erbjudas på europeisk nivå kommer akademin att inrätta 
ett nätverk av regionala och nationella yrkesutbildningscentrum i hela Europa. Nätverket skulle kunna ge ett stort 
mervärde när det gäller att lösa utmaningen med att minska de obalanser som finns mellan de färdigheter som 
arbetskraften har och de färdigheter som behövs i Europa. 

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

09 04 77 19 Pilotprojekt – Diagram över ekosystemet för europeiska uppstartsföretag och snabbväxande företag  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 250 000 p.m. 500 000 1 000 000,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka föregående års utestående åtaganden för pilotprojektet. 

5.7.2019 SV III/615Förslag till allmän budget 2020 
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Rättslig grund 

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

09 04 77 20 Pilotprojekt –  Konst och digital kreativitet för den europeiska industrin, de europeiska regionerna och det europeiska 
samhället  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 1 185 000 1 050 000 525 000 1 000 000,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

09 04 77 21 Pilotprojekt –  Europeiskt ekosystem för distribuerad databasteknik för sociala och kollektiva nyttigheter  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 120 000 p.m. 420 000 1 000 000,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet. 
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Rättslig grund 

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

09 04 77 22 Pilotprojekt – Girls 4 STEM i Europa  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 280 000 350 000 175 000  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom pilotprojektet. 

Pilotprojektet kommer att ge flickor möjlighet att studera teknik och bli ledare på det teknologiska området. Det 
kommer att främja och undervisa flickor i STEM-ämnena, dvs. vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och 
matematik, och därmed avhjälpa det nuvarande kunskapsgapet inom denna sektor i unionen, i synnerhet bristen på 
kvinnor och det stigande antalet avhopp från dessa ämnen bland flickor. Pilotprojektet omfattar två veckors 
sommarläger och åtgärder för att engagera flickor i STEM-ämnena i skolorna genom att skapa ett nätverk för att 
främja bästa praxis. 

Detta nätverk för utbyte av bästa praxis för att främja STEM to Girls kommer att vara nätverk bestående av skolor, 
universitet, företag och organisationer i det civila samhället för att locka kvinnliga studenter och anställda på STEM- 
området och skapa uppmärksamhet bland studenter och akademisk personal om samtliga allmänna och yrkesin- 
riktade utbildningsmöjligheter. Nätverket kommer att fungera som en plattform för utbyte av erfarenheter och stöd 
för att främja flickor inom STEM-utbildning och STEM-karriärer. 

Det viktigaste målet för unionens STEM-sommarläger för flickor är att främja nya profiler och bekämpa stereotyper 
för flickor när de ska välja sin sekundärutbildning och/eller karriär. STEM-sommarlägren kan hjälpa unga flickor att 
få intresse för vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik. Lägren kommer att omfatta experiment, 
fältbesök och laboratoriebaserade aktiviteter för att visa vad det innebär att arbeta och göra karriär inom STEM. 
IKT-företag, företag med tekniska avdelningar och tekniska utbildningsmöjligheter, universitet och forsknings- 
centrum kommer att uppmanas att samarbeta och delta i lägren. 
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De kostnadsfria två veckor långa sommarlägren för flickor i åldern 13–18 år kommer att ge flickor på högstadie- och 
gymnasienivå en första inblick i programutveckling och programmeringsspråk. Sommarprogrammet kommer att 
involvera alla medlemsstater och vara inriktat på över tusen flickor på högstadie- och gymnasienivå, varav många 
kommer från underrepresenterade grupper. Programmet kommer att innehålla programmering, vilket kommer att 
stärka deras kapacitet, öka självförtroendet och ge varje flicka möjlighet att skapa sin egen framtid och nå framgång i 
sina STEM-studier. Programinstruktörerna kommer att undervisa i programmering och lära ut principerna för 
programutveckling och programmering. I samband därmed kommer de att ta upp viktiga sociala frågor i förbindelse 
med könsklyftan inom STEM-sektorn och främja en känsla av gemenskap. Kursplanen under sommarlägren 
fokuserar på verkliga verktyg (Ruby, Javascript, HTML, CSS) för att ge flickorna verkliga möjligheter på deras 
utbildningsresa.  

Rättslig grund 

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

09 04 77 23 Förberedande åtgärd –  Tillämpning av kraven på webbtillgänglighet i webbpubliceringsverktyg och -plattformar per 
automatik (Web Access By Default)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 240 000 600 000 300 000 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom den förberedande åtgärden. 

Denna förberedande åtgärd kommer att följa upp ett tidigare pilotprojekt. Den kommer att direkt främja och stödja 
antagandet av tillgänglighetskraven enligt europeisk standard EN 301 549 v1.1.2 genom att bevilja stöd till företag, 
föreningar eller andra icke-vinstdrivande organisationer, som per automatik i sina webbpubliceringsverktyg och 
-plattformar integrerar de parametrar som uppfyller kraven i standarden. Verktyg och plattformar med fri och öppen 
källkod kommer att prioriteras. Stödet kommer också att vara tillgängligt för medlemsstaternas myndigheter som 
utvecklar interna webbpubliceringsverktyg och -plattformar för offentliga webbplatser och kan också användas för 
att testa tjänster.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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09 04 77 24 Pilotprojekt – Digital europeisk plattform för leverantörer av kvalitetsinnehåll  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 117 000 390 000 195 000  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom pilotprojektet. 

Det är dags att ompröva definitionen av frihet på det digitala området. Den nuvarande situationen för den digitala 
ekonomin visar de paradoxer som är förenade med nätverksfrihet: Internetjättarna drar nytta av en extremt fri, 
otroligt lönsam, dynamisk marknad, men deras affärsmodeller ger upphov till grundläggande frågor om just denna 
frihet på det digitala området. Även om vissa lagstiftningsåtgärder för att reglera digitala företag redan är på gång  –  i 
detta avseende måste kommissionens förslag om en digital skatt nämnas –  tar dessa åtgärder endast delvis itu med 
problemen med digitala monopol. Den rättsliga ramen, inklusive Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och 
om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) 
(EUT L 119, 4.5.2016, s. 1), och förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala 
inre marknaden (COM(2016) 593), visar att unionen spelar en ledande roll när det gäller att skydda användarnas 
uppgifter och säkerställa kulturell mångfald genom att möjliggöra en skälig ersättning till konstnärer. 

Det finns dock ingen europeisk tillsyn över konkurrensen från de digitala monopol som huvudsakligen finns i 
Förenta staterna, och som alltför ofta använder sitt marknadsinflytande för att påverka den allmänna opinionen eller 
lagstiftarna. Dessutom bygger de på en i bästa fall tveksam affärsmodell, vilket Cambridge Analytica-Facebook- 
skandalen visar. 

Kommissionen tog upp liknande överväganden i sitt meddelande om att bekämpa desinformationen online: en 
europeisk strategi, som offentliggjordes i april 2018 och som tar upp behovet av ett mer transparent, tillförlitligt och 
ansvarigt internetbaserat ekosystem. När det gäller falska nyheter konstateras det att mekanismer som gör det möjligt 
att skapa, stärka och sprida desinformation är beroende av bristande transparens och spårbarhet i det befintliga 
ekosystemet för onlineplattformar och på inverkan av algoritmer och modeller för onlinereklam. Det är därför 
nödvändigt att främja lämpliga förändringar av plattformarnas beteende, ett mer ansvarsfullt informationsekosystem, 
ökad faktagranskningskapacitet och samlad kunskap om desinformation samt användning av ny teknik för att 
förbättra produktionen och spridningen av information online. 

Vidare anger meddelandet att det är nödvändigt att förbättra transparensen i fråga om ursprung och framtagande av 
information, uppmuntra till mångfald när det gäller information och kontrollera dess trovärdighet. I den fjärde 
kommentaren uppmanas till att ta fram inkluderande lösningar. Effektiva långsiktiga lösningar kräver ökad 
medvetenhet, ökad mediekompetens, ett brett deltagande av berörda parter och samarbete mellan offentliga 
myndigheter, onlineplattformar, annonsörer, betrodda anmälare, journalister och mediegrupper. 
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På samma sätt är syftet med detta pilotprojekt att skapa en ny europeisk digital plattform i enlighet med ett starkt 
unionsregelverk. Plattformen kommer att fungera på grundval av en affärsmodell som skiljer sig väsentligt från den 
modell för datautbyte som Facebook och Google använder sig av. Det europeiska alternativet kommer att syfta till 
att tillhandahålla innehåll av hög kvalitet utan att begränsa friheten att använda länkar. I stället måste det finnas ett 
licenssystem som ligger till grund för god journalistik. En gemensam europeisk plattform skulle därför kunna 
innebära en gemensam insats på europeisk nivå mot falska nyheter och hatpropaganda. Behovet av att tillhandahålla 
ett alternativ framgår inte bara av den senaste tidens skandaler, utan också av det faktum att det finns initiativ inom 
unionen för att lansera alternativa plattformar, t.ex. Vermi. 

Pilotprojektet kommer dessutom att omfatta ett brett spektrum av mål och strategier där man utvärderar kommis- 
sionens insatser på detta område. Det är också ett led i arbetet med att skapa en digital inre marknad. Kommissionen 
strävar efter att göra unionsreglerna mer framtidsinriktade och anpassade till den snabba tekniska utvecklingen. 

Pilotprojektet kommer att vara ett ytterligare verktyg för att främja digitaliseringen av information som offentliggörs 
av börsnoterade företag i Europa, inklusive användningen av innovativ teknik för att koppla samman nationella 
databaser. Dessutom skulle pilotprojektet kunna koppla samman den befintliga Europeana-plattformen som redan är 
en digital plattform för kulturarv som drivs av kommissionen. Genom Europeana kan medborgarna och de kulturella 
och kreativa branscherna få tillgång till europeisk kultur för så många syften som möjligt. Denna nya europeiska 
plattform skulle kunna slås samman med Europeana i framtiden. Offentliga programföretag som ARTE, tidn- 
ingsutgivare och kulturinstitutioner som t.ex. universitet, teatrar, museer och många andra bör delta. 

Pilotprojektet är uppdelat i två etapper: 

Etapp 1: Få en översikt 

Den första etappen kommer att handla om att bedöma initiativ kopplade till onlineplattformar inom EU på lokal, 
regional och (inter)nationell nivå, oavsett om de är privata eller offentliga. Intressenter och experter måste rådfrågas 
och en undersökning skulle kunna inledas för att få en överblick över initiativ på alla nivåer. Slutligen kommer dessa 
initiativ att analyseras för att bedöma i vilken utsträckning och inom vilka specifika områden de är lämpliga för att 
hjälpa till att bygga upp en europeisk plattform. Dessutom måste en alternativ affärsmodell för utbytet av uppgifter 
hittas. 

Etapp 2: Konstruktion av plattformen 

Under den andra etappen måste de befintliga plattformarna justeras och länkas samman med berörda parter för att 
tillhandahålla en europeisk plattform som omfattar allt slags innehåll, inklusive journalistik, videor och bilder. Den 
skulle passa ihop med kommissionens planer på att inrätta en plattform om desinformation.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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09 04 77 25 Pilotprojekt – Lässvårigheter och tillgång till handlingar, ett möjligt tillvägagångssätt  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 175 000 350 000 175 000  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom pilotprojektet. 

Lässvårigheter är en av de vanligaste neurologiska störningar som drabbar människor i EU. Dyslexi och andra 
störningar är inte kopplade till ett barns intelligens eller dess vilja att lära sig saker, men det är ibland svårt att hitta, 
utveckla och införliva rätt instrument i vardagslivet. 

Detta gäller inte minst för offentliga institutioner som måste vara tillgängliga och transparenta för alla, inbegripet de 
mest utsatta människorna. 

Detta pilotprojekt kommer att ta fram ett EU-täckande system för tillgång till offentliga handlingar för människor 
med lässvårigheter. 

Steg: 

1. Bedömning av befintlig teknik, bland annat typsnitt (fria typsnitt som exempelvis openDyslexia) och stödjande 
it-programvara. 

2. Bedömning av vilka handlingar/webbplatser/publikationer som i första hand bör vara tillgängliga, och därefter 
fastställande av en färdplan för förhållanden inom EU:s institutioner som är anpassade för människor med 
lässvårigheter. 

3. Konvertering av åtminstone de senaste officiella handlingarna till ett lämpligt format och/eller typsnitt. 

4. Konvertering av hela unionens arkiv med rättsakter, publikationer, webbplatser och texter till det format som 
fastställts.  

Kostnadsuppskattning  

Kostnaden för pilotprojektet kan variera beroende på vilken teknik enheten i fråga bestämmer sig för att använda, 
men rent allmänt finns det många produkter och instrument som är tillgängliga med licens för GNU/öppen källkod. 
När så är möjligt kan tekniken anpassas att den bättre tillmötesgår institutionernas behov. 
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Det skulle också kunna vara möjligt att dra igång ett EU-täckande upphandlingsförfarande för att välja ut ett 
etablerat eller nystartat företag som skulle kunna utveckla tekniken från scratch. 

När lösningen väl har fastställts och inarbetats ordentligt skulle nationella och lokala myndigheter också kunna få ta 
del av den, så att ännu fler handlingar och officiella dokument blir tillgängliga.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

09 05 KREATIVA EUROPA  

09 05 01 Delprogrammet Media 
– Verka över gränserna 
inom och utanför 
unionen och främja 
spridning och rörlighet 
över gränserna  3 115 923 000 99 200 000 120 260 000 105 800 000 112 962 686,23 103 605 295,15 104,44  

09 05 05 Multimedieåtgärder  3 20 732 000 22 000 000 23 546 000 21 000 000 19 960 000,— 17 497 929,67 79,54  

09 05 51 Slutförande av tidigare 
Media-program  3 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

09 05 77 Pilotprojekt och 
förberedande åtgärder  

09 05 77 02 Pilotprojekt  – Främjande 
av europeisk integration 
via kulturen genom att 
tillhandahålla nya 
textade versioner av 
vissa utvalda teve- 
program i hela EU 3 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 409 617,14 

09 05 77 03 Förberedande åtgärd  –  
Åtgärder avseende 
textning, inklusive 
crowdsourcing för att 
öka spridningen av 
europeiska verk 3 p.m. p.m. p.m. 499 810 0,— 344 956,32 

09 05 77 04 Pilotprojekt  –  Medie- 
kompetens för alla 3 p.m. p.m. p.m. 299 021 0,— 249 999,99 

09 05 77 05 Förberedande åtgärd  –  
Textning av europeiska 
kulturteveprogram i 
Europa 3 p.m. 975 000 p.m. 977 466 1 750 000,— 293 081,37 30,06 

09 05 77 06 Förberedande åtgärd  –  
Mediekompetens för alla 3 p.m. 500 000 500 000 500 000 500 000,— 0,—  0 

09 05 77 07 Pilotprojekt  –  Praktik för 
journalister som arbetar 
på icke-europeiska 
minoritetsspråk 3 p.m. 600 000 700 000 600 000 500 000,— 0,—  0 
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Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar  

09 05 77 (forts.) 

09 05 77 08 Förberedande åtgärd – 
Biografer som innova- 
tionsknutpunkter för 
lokalsamhällen 3 p.m. p.m. 2 000 000 1 000 000 

09 05 77 09 Pilotprojekt  —  
Plattform(ar) för inno- 
vation av det kulturella 
innehållet 3 p.m. 311 400 1 050 000 525 000 

09 05 77 10 Pilotprojekt  –  Stöd till 
undersökande jour- 
nalistik och pressfrihet i 
EU 3 p.m. 637 500 1 275 000 637 500  

Artikel 09 05 77 –  
Delsumma 

p.m. 3 023 900 5 525 000 5 038 797 2 750 000,— 1 297 654,82 42,91  

Kapitel 09 05  –  Totalt 136 655 000 124 223 900 149 331 000 131 838 797 135 672 686,23 122 400 879,64 98,53  

09 05 01 Delprogrammet Media  –  Verka över gränserna inom och utanför unionen och främja spridning och rörlighet 
över gränserna  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

115 923 000 99 200 000 120 260 000 105 800 000 112 962 686,23 103 605 295,15  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka följande åtgärder i samband med delprogrammet Media i programmet Kreativa 
Europa: 

—  Underlätta för audiovisuellt yrkesverksamma att förvärva och förbättra färdigheter och kompetens liksom 
utvecklingen av nätverk, inbegripet användning av digital teknik för att säkerställa anpassningen till utveck- 
lingen på marknaden, testande av nya tillvägagångssätt för publikutveckling och testande av nya affärsmodeller. 

—  Öka kapaciteten hos audiovisuella operatörer att utveckla europeiska audiovisuella verk som har potential att 
cirkulera i och utanför unionen och underlätta europeisk och internationell samproduktion, däribland med tv- 
bolag. 

—  Uppmuntra till utbyten mellan företag genom att underlätta tillträdet till marknaderna för audiovisuella 
operatörer, och ge dem affärsverktyg för att öka synligheten för deras projekt på unionsmarknaderna och de 
internationella marknaderna.  

—  Stödja biografdistribution genom transnationell marknadsföring, varumärkesutveckling, distribution och visning 
av audiovisuella verk. 
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—  Främja transnationell marknadsföring, varumärkesutveckling och distribution av audiovisuella verk på alla andra 
plattformar än biografer.  

—  Stödja publikutveckling som ett sätt att främja intresset för och förbättra tillgången till europeiska audiovisuella 
verk, särskilt via marknadsföring, evenemang, filmkunnighet och festivaler.  

—  Främja nya distributionssätt för att möjliggöra framväxt av nya affärsmodeller. 

Detta anslag ska täcka eventuella finansiella bidrag från kommissionen till LUX-priset genom marknadsföring/ 
spridning av europeiska filmer som valts ut i samband med LUX-priset. 

Detta anslag ska även täcka eventuella finansiella bidrag från kommissionen till LUX-priset för textning av filmer 
och marknadsföring/spridning av europeiska filmer. 

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna artikel. Dessa belopp –  som 
härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som 
avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, 
och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet” som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster från kandidatländernas bidrag för deltagande i unionsprogrammen och i förekommande fall 
från de potentiella kandidaterna på västra Balkan, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda 
till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. Detta får ske 
i samma proportion som gäller för belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i 
förhållande till den totala anslagsnivån. 

Eventuella inkomster från länder inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken i enlighet med förfarandena 
överenskomna med dessa länder i ramavtalet om deras deltagande i unionsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 3 
i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande, vilket får ske i samma proportion som 
gäller för belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i förhållande till den totala 
anslagsnivån i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. 

Eventuella inkomster från bidrag för deltagande i unionsprogrammen från Schweiz, vilka tas upp under punkt 
6 0 3 3 i inkomstberäkningen, kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande, enligt samma proportion som 
gäller för belopp som godkänts för utgifter av administrativ karaktär i förhållande till den totala anslagsnivån för 
programmet, i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. 

Utöver de traditionella åtgärder som genomförs genom delprogrammet Media är den extra finansieringen nödvändig 
för att genomföra följande åtgärder:  

—  Åtgärder till stöd för det europeiska nätverket av biografägare. 

5.7.2019 SV III/625Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 09 — KOMMUNIKATIONSNÄT, INNEHÅLL OCH TEKNIK



 

KAPITEL 09 05 —  KREATIVA EUROPA  (forts.) 

09 05 01  (forts.) 

—  Flerspråkigt tillträde till kvalitetsprogram för så många unionsmedborgare som möjligt, med utgångspunkt i 
framgången för den förberedande åtgärden  ”Textning av europeiska kulturteveprogram i Europa” under perioden 
2016–2018. En fortsatt flerspråkig tillgång till TV-program är en förutsättning för att man ska kunna nå ut till 
unionsmedborgarna på deras modersmål och därmed sprida ett europeiskt kulturellt innehåll, utbilda och främja 
de europeiska språkens rikedom och mångfald.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1295/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av 
programmet Kreativa Europa (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1718/2006/EG, nr 1855/2006/EG och 
nr 1041/2009/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 221).  

09 05 05 Multimedieåtgärder  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

20 732 000 22 000 000 23 546 000 21 000 000 19 960 000,—  17 497 929,67  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av åtgärder för allmän information till medborgarna om unionen som 
syftar till att synliggöra unionsinstitutionernas arbete, beslutsfattandet och de olika etapperna i den europeiska 
integrationen, för att därmed möjliggöra för medborgarna att fullt ut utnyttja sina rättigheter att bli informerade om 
och delta i europeisk politik. De avser huvudsakligen finansiering eller samfinansiering av produktion och/eller 
spridning av multimedieprodukter (radio, tv, internet osv.), informationsprodukter, bl.a. paneuropeiska nätverk av 
lokala och nationella medier som levererar nyheter om europeiska angelägenheter samt de verktyg som krävs för att 
utveckla en sådan politik. En del av detta anslag kommer att användas för att säkerställa kontinuiteten i befintliga 
åtgärder. 

Anslaget täcker också utgifter för studier, möten, efterhandskontroller, tekniskt och administrativt expertstöd utom 
uppgifter som faller inom offentlig förvaltning och som har kontrakterats ut av kommissionen i form av tillfälliga 
servicekontrakt, utvärdering och översyn av nuvarande och kommande verksamhet, genomförbarhetsstudier, 
publikationer samt ersättning för resor och liknande utgifter till experter. 

När det är lämpligt får upphandlings- och tilldelningsförfaranden inbegripa ingåendet av rampartnerskapsavtal, i 
syfte att främja en stabil finansieringsram för de alleuropeiska medier som finansieras med detta anslag. 

När kommissionen genomför denna artikel bör den ta vederbörlig hänsyn till resultaten av mötena i den inter- 
institutionella gruppen för information (IGI). 
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Rättslig grund 

En uppgift som följer av kommissionens administrativa självständighet enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, 
om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) 
nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om 
upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).  

09 05 51 Slutförande av tidigare Media-program  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år. 

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna artikel. Dessa belopp –  som 
härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som 
avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 e, f och g i budgetförordningen, 
och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet” som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster till följd av att kandidatländer och i tillämpliga fall potentiella kandidater på västra Balkan 
deltar i unionsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs 
till förfogande i enlighet med artikel 21.2 e, f och g i budgetförordningen. 

Eventuella inkomster från Schweiz bidrag för deltagande i unionsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 3 i 
inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 e, f och g i 
budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Rådets beslut 2000/821/EG av den 20 december 2000 om genomförande av ett program för att stimulera utveckling, 
distribution och marknadsföring av europeiska audiovisuella verk (Media Plus –  Utveckling, distribution och 
marknadsföring) (2001–2005) (EGT L 336, 30.12.2000, s. 82). 
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Europaparlamentets och rådets beslut nr 163/2001/EG av den 19 januari 2001 om genomförande av ett utbildn- 
ingsprogram för branschfolk inom den europeiska audiovisuella programindustrin (Media – Yrkesutbildning) 
(2001–2005) (EGT L 26, 27.1.2001, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1718/2006/EG av den 15 november 2006 om genomförandet av ett 
stödprogram för den europeiska audiovisuella sektorn (Media 2007) (EUT L 327, 24.11.2006, s. 12). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1041/2009/EG av den 21 oktober 2009 om inrättande av ett program för 
audiovisuellt samarbete med yrkesverksamma från tredjeländer (Media Mundus) (EUT L 288, 4.11.2009, s. 10). 

09 05 77 Pilotprojekt och förberedande åtgärder  

09 05 77 02 Pilotprojekt – Främjande av europeisk integration via kulturen genom att tillhandahålla nya textade versioner av 
vissa utvalda teveprogram i hela EU  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  409 617,14  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom detta pilotprojekt.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

09 05 77 03 Förberedande åtgärd –  Åtgärder avseende textning, inklusive crowdsourcing för att öka spridningen av europeiska 
verk  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 499 810 0,—  344 956,32 
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Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

09 05 77 04 Pilotprojekt – Mediekompetens för alla 

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 299 021 0,— 249 999,99  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år avseende pilotprojektet. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

09 05 77 05 Förberedande åtgärd  –  Textning av europeiska kulturteveprogram i Europa 

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 975 000 p.m. 977 466 1 750 000,— 293 081,37 
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KAPITEL 09 05 —  KREATIVA EUROPA  (forts.) 

09 05 77  (forts.) 

09 05 77 05 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

09 05 77 06 Förberedande åtgärd  –  Mediekompetens för alla  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 500 000 500 000 500 000 500 000,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden. 

Syftet med denna förberedande åtgärd är att fortsätta de framsteg som gjorts i det tidigare pilotprojektet, som, genom 
särskilda åtgärder syftade till att öka det kritiska tänkandet gentemot medier bland människor i alla åldrar, samt att 
testa genomförbarheten och användbarheten av sådana åtgärder. Kritiskt tänkande inkluderar, bland annat, förmågan 
att skilja information från propaganda, analysera mediekommunikation och mediernas informationspolitik samt att 
vara uppmärksam i samband med sociala medier. Dess genomförande omfattade flera av EU:s medlemsstater med 
det slutliga målet att förbättra de tekniska, kognitiva, sociala, medborgerliga och kreativa färdigheterna i syfte att 
stimulera till medborgerligt engagemang och medvetenhet om vikten av att agera och delta direkt i samhällslivet och 
det demokratiska livet. Medierna ska i detta sammanhang tolkas som alla typer av medier, exempelvis radio, 
internet, teve, tidningar och sociala medier. Målgruppen bestod av människor i alla åldrar, med särskilt fokus på 
minoriteter, lågutbildade och personer som löper risk att bli socialt marginaliserade. Pilotprojektet omfattade 
kampanjer i sociala medier, inrättandet av nätverk för att utbyta bästa praxis, konferenser, workshoppar och 
utbildningsprogram.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 09 05  —  KREATIVA EUROPA  (forts.) 

09 05 77 (forts.)  

09 05 77 07 Pilotprojekt – Praktik för journalister som arbetar på icke-europeiska minoritetsspråk  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 600 000 700 000 600 000 500 000,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom pilotprojektet. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

09 05 77 08 Förberedande åtgärd  –  Biografer som innovationsknutpunkter för lokalsamhällen  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. 2 000 000 1 000 000  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom den förberedande åtgärden. 

Kulturinrättningar utvecklas allt mer mot att samtidigt vara en plats för film, musik, liveuppträdanden, utställningar, 
evenemang och en plats som erbjuder möjligheter till lärande om ny teknik osv. Därför kan biografupplevelsen 
förnyas genom att man tar hänsyn till publikens behov och särskilt den unga publikens. Prototyperna skulle kunna 
vara multifunktionella platser för visningar, konserter eller föreställningar som även kan erbjuda VR-upplevelser, 
spel, debatter osv. 

Denna förberedande åtgärd kan komplettera finansieringen av Europa Cinemas-nätverket, som tillhandahåller 
utbildnings- och nätverksmöjligheter samt ekonomiskt stöd till biografer som visar icke-nationella europeiska 
filmer vars antal ligger över genomsnittet. 
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Den förberedande åtgärden kommer att testa nya filmupplevelser, samtidigt som hänsyn tas till den lokala publikens 
behov, och kommer att inriktas på följande: 

a) Förbättra biografinfrastrukturen (t.ex. förbättra tillgängligheten till biografer). 

b) Publikutveckling. 

c) Skapa mötesplatser genom inlärningsaktiviteter (erbjudande om en lång rad utbildningar). 

d) Test av nya möjligheter för att förnya biografupplevelsen och skapa innovativa kulturplatser.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

09 05 77 09 Pilotprojekt —  Plattform(ar) för innovation av det kulturella innehållet  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 311 400 1 050 000 525 000 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom pilotprojektet. 

I mer än 500 år har bokindustrin varit en kreativ och innovativ pionjär med stor inverkan på den sociala och 
kulturella utvecklingen i Europa. I synnerhet den tyska bokmarknaden, som är den näst största bokmarknaden i 
världen, kan ses som en förebild när det gäller kulturell mångfald och tekniska standarder. 

Särskilt i tider av falska nyheter och alltför mycket information blir medieföretag som tillhandahåller vägledning och 
tillförlitligt innehåll mer relevanta. Utmaningar såsom digitalisering och monopolisering tvingar etablerade aktörer 
att kräva en kultur av samarbete och innovation. Innovationsprogram som Horisont 2020 uppfyller dock inte 
behoven inom de kreativa och kulturella näringarna. Därför är det svårt att utveckla nya metoder och produkter på 
grund av små och medelstora företags struktur och av finansieringsskäl. 
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Åtgärder som krävs för att säkerställa innehållsmångfald i Europa och en ledande roll för europeiska företag när det 
gäller innovativa medier:  

—  Den centrala punkten: Att bygga en holistisk plattform för innovation inom innehållssektorn (virtuellt eller på 
annat sätt).  

—  Upprättande av kontakter: Koppla samman olika kulturella och kreativa näringar, teknikföretag, nystartade 
företag, forskningsinstitut och universitet och små och medelstora företag. 

—  Rätt synsätt: Få näringslivet att utveckla nya affärsmodeller och ny teknik genom att skapa en allmän ram för 
innovativt tänkande och arbete. 

—  Tekniköverföring och samarbete: stödja utvecklingen av en digital infrastruktur av de europeiska aktörerna för 
att uppfylla de höga krav och de höga kostnader som inte kan hanteras av enskilda företag. 

Syftet är att göra det möjligt för den europeiska mediesektorn att vara redo för framtiden. Generellt sett kommer 
CONTENTshift att vara ett stödnätverk där aktörer kan hitta rätt information, rätt personer och rätt idéer för 
innehållsinnovation i Europa.  

Rättslig grund 

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

09 05 77 10 Pilotprojekt – Stöd till undersökande journalistik och pressfrihet i EU  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 637 500 1 275 000 637 500  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom pilotprojektet. 
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Detta pilotprojekt har två distinkta mål:  

—  Tillhandahålla finansiellt stöd till undersökande journalistik.  

—  Tillhandahålla direkt stöd till undersökande journalistik och säkra skydd av exponerade journalister 

1. När det gäller det första målet kommer pilotprojektet att skapa en permanent och riktad fond för stöd till 
oberoende undersökande journalister. Målsättningen är att tillhandahålla finansiella resurser för att hjälpa journalister 
att hantera möjliga rättsliga förfaranden, samarbeta över gränserna och säkerställa deras ekonomiska oberoende. 

Undersökande journalistik av hög kvalitet kräver lämpliga verktyg och resurser för att kunna fortsätta att avslöja 
oegentligheter i hela unionen och utanför dess gränser. Det är därför som ett unionsfinansieringsinstrument för att 
stödja sådana projekt är av yttersta vikt och de direkta förmånstagarna är de europeiska medborgarna. Ett särskilt 
unionsfinansieringsinstrument ska inrättas till förmån för juridiska personer (yrkesorganisationer och föreningar, 
konsortier, utgivare och förläggare), men även enskilda personer såsom frilansare kan söka bidrag (förutsatt att de 
uppfyller lämpliga kriterier som måste undersökas som en del av projektet). Denna finansieringsordning kommer att 
förvaltas av en oberoende förmedlande organisation (utan nationella kopplingar). Ansökningarna om finan- 
siering kommer att bedömas av en gemensam grupp bestående av företrädare för kommissionen, undersökande 
journalister och andra relevanta experter. 

Nedan följer några exempel på projekt som kan få stöd. 

a) Dokumentera och utreda användningen av EU-medel. 

b) Kartlägga organiserade kriminella organisationer i ett eller flera medlemsstater. Stödberättigande utgifter kan 
omfatta utbildning och verktyg såsom programvara som behövs för att aggregera data för allmänhetens intresse 
eller experters bidrag, eller andra utgifter som bidrar till utvecklingen av utredningskapacitet. 

c) Utgifter för att utarbeta dyra dokument som behövs för att underbygga en utredning. I Rumänien kostar 
fullständiga dokument ur fastighetsregistret upp till 800 EUR (20 EUR per sida). I Förenade kungariket kan en 
sida kosta upp till 9 GBP och på Malta är kostnaden 5 EUR per sida. 

d) Abonnemang på programvara med tillhörande data och databaser (kan kosta upp 10 000 EUR). 

e) TV-relaterade utredningsprojekt. I vissa länder i Central- och Östeuropa har tv-mediernas frihet ständigt hotats, 
eftersom de flesta tv-stationer ägs av och/eller står under inflytande från medieoligarker. Relevanta under- 
sökningar på detta område har offentliggjorts av organisationer såsom Centre for Media Transparency. 

f) Domstolskostnader relaterade till en tidigare eller pågående undersökning om det konstaterats tydliga 
kopplingar till undersökningsarbete. I detta specifika fall kan fonden endast användas för betalning av borgen 
och/eller rättsligt arvode, men inte kostnader som hänför sig till en finansiell ersättning som fastställts i en dom. 
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2. När det gäller det andra målet kommer pilotprojektet att inrätta en EU-omfattande mekanism för snabba insatser 
genom direkt stöd till undersökande journalister i syfte att stärka press- och mediefriheten i medlemsstaterna och 
kandidatländerna. Syftet med denna mekanism är att göra kränkningar av pressfriheten mer synliga och att skydda 
exponerade journalister. Det kommer att involvera alla parter som krävs för att motverka hot mot press- och 
mediefriheten. Det kommer att vara tillräckligt flexibelt för att kunna anpassas till de snabbt föränderliga behoven. 
Verksamhetens omfattning omfattar påverkansarbete, informationsresor och övervakning för att informera den 
europeiska allmänheten och öka dess medvetenhet. Det kommer att ge direkt stöd till hotade journalister i direkt 
samarbete med europeiska, regionala och lokala aktörer på området mediefrihet. Detta ska inbegripa direkt 
rådgivning och juridiskt stöd samt skydd och bistånd så att de kan fortsätta sitt yrke. Företrädare ska sändas till de 
berörda länderna och opinionsbildning kommer att stödja kampen mot straffrihet. Övervakning kommer att ge 
allmänheten och de europeiska myndigheterna tillförlitlig och omfattande information, samtidigt som den allmänna 
medvetenheten höjs och tidiga varningar utlöses. Instrumenten ska anpassas efter individuella behov från fall till fall. 
Denna verktygslåda kommer att förhindra överträdelser och att förbättra press- och mediefriheten.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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AVDELNING 10 

DIREKT FORSKNING 

Allmän sammanfattning av anslag (2020 och 2019) och genomförande (2018)  

Avdelning 
Kapitel 

Rubrik 
Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

10 01 ADMINISTRATIVA 
UTGIFTER INOM POLITI- 
KOMRÅDET DIREKT 
FORSKNING 369 399 944 369 399 944 358 730 154 358 730 154 412 133 308,31 412 133 308,31 

10 02 HORISONT 2020  –  DIREKTA 
ÅTGÄRDER AV 
GEMENSAMMA 
FORSKNINGSCENTRET 
(JRC) FÖR ATT STÖDJA 
UNIONENS POLITIK 38 659 347 35 925 000 40 717 300 32 805 000 34 843 906,49 32 877 807,23 

10 03 EURATOMPROGRAMMET  –  
DIREKTA ÅTGÄRDER 13 701 830 12 000 000 12 094 519 11 000 000 11 191 225,87 10 887 235,59 

10 04 GEMENSAMMA 
FORSKNINGSCENTRUMETS 
ÖVRIGA VERKSAMHET p.m. p.m. p.m. p.m. 35 570 388,22 28 656 690,77 

10 05 KÄRNKRAFTSBÖRDAN 
FRÅN GEMENSAMMA 
FORSKNINGSCENTRUMETS 
TIDIGARE VERKSAMHETER 
INOM RAMEN FÖR EURA- 
TOMFÖRDRAGET 31 623 000 29 500 000 30 845 000 27 000 000 30 105 749,69 25 945 726,22  

Avdelning 10 –  Totalt 453 384 121 446 824 944 442 386 973 429 535 154 523 844 578,58 510 500 768,12  

Anmärkningar  

Följande anmärkningar är tillämpliga för alla budgetrubriker inom politikområdet Direkt forskning, utom kapitel 
10 05. 

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för 

—  personal som innehar tjänster på den godkända tjänsteförteckningen för Gemensamma forskningscentrumet 
(JRC) och extern personal som genomför forsknings- och innovationsprogrammen,  

—  personalrelaterade kostnader såsom tjänsteresor, utbildning, sjukvård och rekrytering, 

—  JRC-direktoratens drift och funktion, administrativt stöd, anläggningarnas säkerhet och skydd, it-relaterade 
utgifter, engångsutgifter och viktig forskningsinfrastruktur,  

—  forskning och stödverksamhet inbegripet grundforskning, vetenskaplig och teknisk utrustning, utläggning av 
tjänster på entreprenad osv.,  

—  forskning och vetenskapligt stöd som avser verksamheter som anförtrotts Gemensamma forskningscentrumet 
inom ramen för centrumets konkurrensbaserade deltagande i stöd till unionens politik och för tredjeparters 
räkning. 

Enligt artikel 21 i budgetförordningen får eventuella inkomster som förs upp under punkterna 6 2 2 4 och 6 2 2 5 i 
inkomstberäkningen användas som ytterligare anslag. 
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Diverse inkomster får användas som ytterligare anslag för särskilda ändamål under kapitlen 10 02, 10 03 och 10 04 
samt artikel 10 01 05. 

Eventuella inkomster till följd av att kandidatländer och i tillämpliga fall potentiella kandidater på västra Balkan 
deltar i unionsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs 
till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. 

I vissa projekt kan tredjeländer eller organisationer från tredjeländer delta i det europeiska samarbetet om 
vetenskaplig och teknisk forskning. Eventuella inkomster ska föras upp under punkt 6 0 1 3 inkomstberäkningen, 
och kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen. Ytterligare 
anslag kommer att ställas till förfogande under punkterna 10 02 50 01 och 10 03 50 01. 
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KAPITEL 10 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET DIREKT FORSKNING  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 2018–2020 

10 01 ADMINISTRATIVA UTGIFTER 
INOM POLITIKOMRÅDET 
DIREKT FORSKNING  

10 01 05 Stödutgifter för forsknings- och 
innovationsprogram inom politi- 
kområdet Direkt forskning  

10 01 05 01 Utgifter för tjänstemän och till- 
fälligt anställda som genomför 
forsknings- och innovation- 
sprogram – Horisont 2020 1,1 146 931 504 144 050 494 152 084 951,34 103,51 

10 01 05 02 Extern personal som genomför 
forsknings- och innovation- 
sprogram  – Horisont 2020 1,1 34 838 789 34 155 675 67 339 385,56 193,29 

10 01 05 03 Andra administrativa utgifter för 
forsknings- och innovation- 
sprogram  – Horisont 2020 1,1 60 718 195 60 344 924 72 242 484,42 118,98 

10 01 05 04 Övriga utgifter för nya stora 
forskningsinfrastrukturer  –  
Horisont 2020 1,1 2 040 000 2 040 000 4 704 048,25 230,59 

10 01 05 11 Utgifter för tjänstemän och till- 
fälligt anställda som genomför 
forsknings- och innovation- 
sprogram  – Euratomprogrammet 1,1 56 942 520 55 826 000 55 553 802,66 97,56 

10 01 05 12 Extern personal som genomför 
forsknings- och innovation- 
sprogram  – Euratomprogrammet 1,1 10 455 000 10 250 000 14 604 826,68 139,69 

10 01 05 13 Andra administrativa utgifter för 
forsknings- och innovation- 
sprogram  – Euratomprogrammet 1,1 37 455 106 36 360 937 40 263 648,35 107,50 

10 01 05 14 Övriga utgifter för nya stora 
forskningsinfrastrukturer  –  Eura- 
tomprogrammet 1,1 20 018 830 15 702 124 5 340 161,05 26,68  

Artikel 10 01 05 – Delsumma 369 399 944 358 730 154 412 133 308,31 111,57  

Kapitel 10 01 – Totalt 369 399 944 358 730 154 412 133 308,31 111,57  

10 01 05 Stödutgifter för forsknings- och innovationsprogram inom politikområdet Direkt forskning  

Anmärkningar  

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen kan inkomster som förts upp under punkterna 6 2 2 3 och 6 2 2 6 i 
inkomstberäkningen leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande. 

Enligt artikel 21 i budgetförordningen kan eventuella inkomster som förs upp under punkterna 6 2 2 1, 6 2 2 4 och 
6 2 2 5 i inkomstberäkningen föranleda att ytterligare anslag ställs till förfogande. Dessa inkomster täcker bland 
annat personalkostnader och utgifter i samband med verksamhet till stöd för unionens politik och verksamhet som 
utförs av Gemensamma forskningscentrumet för tredje part. 
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Enligt artikel 21 i budgetförordningen får eventuella inkomster som förs upp under punkterna 6 0 1 3 och 6 0 3 1 i 
inkomstberäkningen användas som ytterligare anslag. 

Detta anslag får ökas genom anslag som Gemensamma forskningscentrumet tjänar in genom deltagande i 
konkurrensutsatta indirekta verksamheter och i vetenskapligt och tekniskt stöd till unionens politik. Konkurrensutsatt 
verksamhet som bedrivs av gemensamma forskningscentrumet är följande: 

—  Uppgifter som utförs som ett resultat av bidrags- eller upphandlingsförfaranden.  

—  Verksamhet för tredje mans räkning.  

—  Tjänster av teknisk eller vetenskaplig natur inom ramen för administrativa överenskommelser med övriga 
institutioner eller med kommissionens övriga avdelningar. 

10 01 05 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som genomför forsknings- och innovationsprogram  –  Horisont 2020  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

146 931 504 144 050 494 152 084 951,34  

Anmärkningar  

Dessa anslag ska täcka utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar tjänster på den godkända 
tjänsteförteckningen för Gemensamma forskningscentrumet och som är verksamma inom genomförandet av 
programmet för forskning och innovation Horisont 2020, och i synnerhet  

—  direkta åtgärder i form av forskning, aktiviteter för vetenskapligt och tekniskt stöd och grundforskning som 
genomförs på Gemensamma forskningscentrumets anläggningar och vid unionens delegationer,  

—  indirekta åtgärder i form av konkurrensbaserade program som genomförs som en del av Gemensamma 
forskningscentrumets verksamhet. 

Personalkostnader omfattar grundlön, bidrag, olika ersättningar och avgifter baserade på lagbestämmelser, inbegripet 
utgifter i samband med anställningens början, ändring av anställningsort och anställningens slut. 

Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 
och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna budgetpost. Dessa belopp –  som härrör från 
Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster avsatta för särskilda 
ändamål i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför avsättning av 
motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna 
del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten. 
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10 01 05  (forts.)  

10 01 05 01 (forts.) 

Rättslig grund 

Se kapitel 10 02. 

10 01 05 02 Extern personal som genomför forsknings- och innovationsprogram  –  Horisont 2020  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

34 838 789 34 155 675 67 339 385,56  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern personal som innehar tjänster som inte är upptagna på den 
godkända tjänsteförteckningen för Gemensamma forskningscentrumet, dvs. kontraktsanställda, stipendiater, 
nationella experter och gästforskare som genomför programmet för forskning och innovation Horisont 2020. 

Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt 
artikel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna punkt. Dessa belopp  –  som härrör 
från Eftaländernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster avsatta för 
särskilda ändamål i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför 
avsättning av motsvarande anslag till denna del i utgiftsberäkningen och användning av dessa enligt bilagan  
”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”, som ingår i den allmänna budgeten.  

Rättslig grund  

Se kapitel 10 02. 

10 01 05 03 Andra administrativa utgifter för forsknings- och innovationsprogram  –  Horisont 2020  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

60 718 195 60 344 924 72 242 484,42  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att göra det möjligt att täcka följande utgifter:  

—  Personalrelaterade utgifter som inte täcks av punkterna 10 01 05 01 och 10 01 05 02, inbegripet tjänsteresor, 
fortbildning, sjukvårdstjänster och sociala tjänster, utgifter för organisation av uttagningsprov, anställningsin- 
tervjuer, representationskostnader osv. 
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KAPITEL 10 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET DIREKT FORSKNING (forts.)  

10 01 05  (forts.)  

10 01 05 03 (forts.)  

—  Utgifter för alla resurser som används för genomförandet av Gemensamma forskningscentrumets (JRC) verks- 
amhet. Häri ingår: 

—  Utgifter för JRC-direktoratens drift och funktion: regelbundet underhåll av byggnader, teknisk infrastruktur 
och vetenskaplig utrustning, utrustning och vätskor, värme, kylning och ventilation, material och utrustning 
för workshoppar, rengöring och städning av anläggningar, vägar och byggnader, avfallshantering etc.  

—  Utgifter för administrativt stöd till JRC-direktoraten: möbler, skriv- och kontorsmateriel, telekommunikation, 
dokumentation och publikationer, transport, diverse tillbehör, allmänna försäkringar etc. 

—  Utgifter för anläggningarnas säkerhet och skydd: hälsa och säkerhet på arbetsplatsen; strålskydd; brand- 
säkerhet etc.  

—  It-relaterade utgifter: datorlokaler; hårdvara och programvara; nättjänster; informationssystem; helpdesk och 
stöd till användare etc. 

—  Engångskostnader: Denna punkt omfattar renovering, återställande och byggarbeten på JRC:s anläggningar. 
Den avser utgifter som exceptionella underhållskostnader, renoveringsarbeten, anpassning till nya normer 
osv. Den kan också täcka forskningsinfrastrukturer som inte täcks av punkt 10 01 05 04. 

Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 
och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna budgetpost. Dessa belopp –  som härrör från 
Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster avsatta för särskilda 
ändamål i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför avsättning av 
motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna 
del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten. 

Inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artikel 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen kan ge 
upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen. 

Motsvarande belopp beräknas uppgå till 1 736 000 euro.  

Rättslig grund  

Se kapitel 10 02. 

10 01 05 04 Övriga utgifter för nya stora forskningsinfrastrukturer  –  Horisont 2020  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

2 040 000 2 040 000 4 704 048,25 
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KAPITEL 10 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET DIREKT FORSKNING (forts.)  

10 01 05  (forts.)  

10 01 05 04 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för resurser till finansiering av stora forskningsinfrastrukturprojekt, särskilt 
nya byggnader, fullständig renovering av befintliga byggnader och köp av viktig utrustning kopplad till anlägg- 
ningarnas tekniska infrastruktur. 

Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 
och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna punkt. Dessa belopp  –  som härrör från Eftastaternas 
bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster avsatta för särskilda ändamål i 
enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande 
anslag och användning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i 
utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.  

Rättslig grund  

Se kapitel 10 02. 

10 01 05 11 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som genomför forsknings- och innovationsprogram  –  Euratom- 
programmet  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

56 942 520 55 826 000 55 553 802,66  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar tjänster på den godkända 
tjänsteförteckningen för Gemensamma forskningscentrumet och som är verksamma inom genomförandet av 
programmet för forskning och innovation  – Euratomprogrammet, och i synnerhet 

—  direkta åtgärder i form av forskning, aktiviteter för vetenskapligt och tekniskt stöd och grundforskning som 
genomförs på Gemensamma forskningscentrumets anläggningar och vid unionens delegationer,  

—  indirekta åtgärder i form av konkurrensbaserade program som genomförs som en del av Gemensamma 
forskningscentrumets verksamhet. 

Personalkostnader omfattar grundlön, bidrag, olika ersättningar och avgifter baserade på lagbestämmelser, inbegripet 
utgifter i samband med anställningens början, ändring av anställningsort och anställningens slut. 
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KAPITEL 10 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET DIREKT FORSKNING (forts.)  

10 01 05  (forts.)  

10 01 05 11 (forts.) 

Rättslig grund 

Se kapitel 10 03. 

10 01 05 12 Extern personal som genomför forsknings- och innovationsprogram  –  Euratomprogrammet  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

10 455 000 10 250 000 14 604 826,68  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern personal som innehar tjänster som inte är upptagna på den 
godkända tjänsteförteckningen för Gemensamma forskningscentrumet, dvs. kontraktsanställda, stipendiater, 
nationella experter och gästforskare som genomför programmet för forskning och innovation – Euratomprogrammet.  

Rättslig grund  

Se kapitel 10 03. 

10 01 05 13 Andra administrativa utgifter för forsknings- och innovationsprogram  –  Euratomprogrammet 

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

37 455 106 36 360 937 40 263 648,35  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att göra det möjligt att täcka följande utgifter:  

—  Personalrelaterade utgifter som inte täcks av punkterna 10 01 05 11 och 10 01 05 12, inbegripet tjänsteresor, 
fortbildning, sjukvårdstjänster och sociala tjänster, utgifter för organisation av uttagningsprov, anställningsin- 
tervjuer, representationskostnader osv.  

—  Utgifter för alla resurser som används för genomförandet av Gemensamma forskningscentrumets (JRC) verks- 
amhet. Häri ingår: 

—  Utgifter för JRC-direktoratens drift och funktion: regelbundet underhåll av byggnader, teknisk infrastruktur 
och vetenskaplig utrustning, utrustning och vätskor, värme, kylning och ventilation, material och utrustning 
för workshoppar, rengöring och städning av anläggningar, vägar och byggnader, avfallshantering etc. 
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KAPITEL 10 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET DIREKT FORSKNING (forts.)  

10 01 05  (forts.)  

10 01 05 13 (forts.)  

—  Utgifter för administrativt stöd till JRC-direktoraten: möbler, skriv- och kontorsmateriel, telekommunikation, 
dokumentation och publikationer, transport, diverse tillbehör, allmänna försäkringar etc. 

—  Utgifter för anläggningarnas säkerhet och skydd: hälsa och säkerhet på arbetsplatsen; strålskydd; brand- 
säkerhet etc.  

—  It-relaterade utgifter: datorlokaler; hårdvara och programvara; nättjänster; informationssystem; helpdesk och 
stöd till användare etc. 

—  Engångskostnader: Denna punkt omfattar renovering, återställande och byggarbeten på JRC:s anläggningar. 
Den avser utgifter som exceptionella underhållskostnader, renoveringsarbeten, anpassning till nya normer 
osv. Den kan också täcka förberedande arbeten för de större infrastrukturerna enligt punkt 10 01 05 14. 

Inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artikel 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen kan ge 
upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen. 

Motsvarande belopp beräknas uppgå till 1 042 000 euro.  

Rättslig grund  

Se kapitel 10 03. 

10 01 05 14 Övriga utgifter för nya stora forskningsinfrastrukturer  –  Euratomprogrammet  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

20 018 830 15 702 124 5 340 161,05  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för resurser till finansiering av stora forskningsinfrastrukturprojekt, särskilt 
nya byggnader, fullständig renovering av befintliga byggnader och köp av viktig utrustning kopplad till anlägg- 
ningarnas tekniska infrastruktur.  

Rättslig grund 

Se kapitel 10 03. 
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KAPITEL 10 02 — HORISONT 2020 –  DIREKTA ÅTGÄRDER AV GEMENSAMMA FORSKNINGSCENTRET (JRC) FÖR ATT 
STÖDJA UNIONENS POLITIK 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 
Betalning- 
ar 2018–  
2020 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

10 02 HORISONT 2020  –  
DIREKTA ÅTGÄRDER 
AV GEMENSAMMA 
FORSKNINGSCENTRET 
(JRC) FÖR ATT STÖDJA 
UNIONENS POLITIK  

10 02 01 Horisont 2020 – Kund- 
drivet vetenskapligt och 
tekniskt stöd till unionens 
politik  1,1 38 659 347 34 500 000 38 167 300 31 000 000 28 883 852,89 27 571 199,13 79,92  

10 02 50 Anslag som kommer från 
bidrag från tredje part 
(utanför Europeiska 
ekonomiska samarbetsom- 
rådet) till forskning och 
teknisk utveckling  

10 02 50 01 Anslag som härrör från 
bidrag från tredje part 
(utanför Europeiska 
ekonomiska samarbetsom- 
rådet) till forskning och 
teknisk utveckling 
(2014–2020) 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 4 785 075,58 4 990 678,74 

10 02 50 02 Anslag som härrör från 
bidrag från tredje part 
(utanför Europeiska 
ekonomiska samarbetsom- 
rådet) till forskning och 
teknisk utveckling (före 
2014) 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  33 878,51  

Artikel 10 02 50  – 
Delsumma 

p.m. p.m. p.m. p.m. 4 785 075,58 5 024 557,25  

10 02 51 Slutförande av sjunde 
ramprogrammet –  Direkta 
åtgärder (2007–2013)  1,1 p.m. p.m. p.m. 30 000 174 978,02 225 091,97  

10 02 52 Slutförande av tidigare 
forskningsramprogram  –  
Direkta åtgärder (före 
2007) 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  
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KAPITEL 10 02 — HORISONT 2020  –  DIREKTA ÅTGÄRDER AV GEMENSAMMA FORSKNINGSCENTRET (JRC) FÖR ATT 
STÖDJA UNIONENS POLITIK  (forts.)  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 
Betalning- 
ar 2018–  
2020 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar  

10 02 77 Pilotprojekt och 
förberedande åtgärder  

10 02 77 01 Pilotprojekt ‒  Inrättande av 
kommissionens innova- 
tionslabb för den offentliga 
sektorn 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  49 401,88 

10 02 77 02 Pilotprojekt –  Anordnande 
av storskaliga evenemang  
— ”Vetenskapen möter 
parlament och regioner”  1,1 p.m. 150 000 p.m. 500 000 1 000 000,—  7 557,—  5,04 

10 02 77 03 Pilotprojekt —  Tillämpning 
av forskningsmetoden 
Ramen för mätning av fler- 
dimensionella ojämlikheter 
i Europeiska unionen 1,1 p.m. 637 500 1 275 000 637 500 

10 02 77 04 Pilotprojekt –  Integrerad 
teknik för seismisk 
förstärkning och ökad 
energieffektivitet i 
befintliga byggnader 1,2 p.m. 637 500 1 275 000 637 500 

Artikel 10 02 77 –  
Delsumma  

p.m. 1 425 000 2 550 000 1 775 000 1 000 000,—  56 958,88 4,00  

Kapitel 10 02 – Totalt 38 659 347 35 925 000 40 717 300 32 805 000 34 843 906,49 32 877 807,23 91,52  

Anmärkningar  

Dessa anmärkningar gäller samtliga budgetposter i detta kapitel. 

Detta anslag kommer att användas till Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation som omfattar 
perioden 2014–2020. 

Horisont 2020 ska spela en central roll i genomförandet av Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för 
alla genom att tillhandahålla en gemensam strategisk ram för unionens finansiering av framstående forskning och 
innovation och därmed fungera som hävstång för privata och offentliga investeringar, skapa nya arbetstillfällen och 
sörja för hållbarhet, tillväxt, ekonomisk utveckling, social delaktighet och industriell konkurrenskraft på lång sikt i 
Europa samt ta sig an samhällsutmaningar i unionen. 
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KAPITEL 10 02 — HORISONT 2020  –  DIREKTA ÅTGÄRDER AV GEMENSAMMA FORSKNINGSCENTRET (JRC) FÖR ATT 
STÖDJA UNIONENS POLITIK  (forts.)  

I Horisont 2020 kommer jämställdhet att behandlas som en övergripande fråga i avsikt att rätta till obalansen mellan 
kvinnor och män och integrera ett jämställdhetsperspektiv när det gäller innehåll för forskning och innovation. 
Särskild hänsyn ska tas till behovet av att stärka kvinnors deltagande på alla nivåer, även i beslutsfattande, inom 
forskning och innovation. 

Detta anslag är avsett att användas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013 av 
den 11 december 2013 om reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning 
och innovation (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1906/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 81). 

Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 
och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna budgetpost. Dessa belopp  –  som härrör från 
Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster avsatta för särskilda 
ändamål i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför avsättning av 
motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna 
del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.  

10 02 01 Horisont 2020 – Kunddrivet vetenskapligt och tekniskt stöd till unionens politik  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

38 659 347 34 500 000 38 167 300 31 000 000 28 883 852,89 27 571 199,13  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för Gemensamma forskningscentrumets tekniska och vetenskapliga stöd 
enligt avsnitt VI i det särskilda programmet för genomförande av Horisont 2020 ”Gemensamma forskningscentrets 
icke-nukleära åtgärder” i syfte att tillhandahålla kunddrivet vetenskapligt och tekniskt stöd till unionens politik. 
Gemensamma forskningscentrumet ska inrikta sin verksamhet på följande: 

—  Vetenskaplig spetskompetens: Gemensamma forskningscentrumet kommer att bedriva forskning för att stärka 
den vetenskapliga faktabasen för beslutsfattande och för att undersöka framväxande teknik- och forskningsom- 
råden, bland annat genom ett program för förberedande forskning.  

—  Industriellt ledarskap: Gemensamma forskningscentrumet kommer att bidra till unionens konkurrenskraft genom 
stöd till standardiseringsarbetet och standarder med forskning före standardisering, utveckling av referen- 
smaterial och referensmätningar, och harmonisering av metoder på fem huvudområden (energi, transport, 
flaggskeppsinitiativet  ”Digital agenda för Europa”, trygghet och säkerhet, konsumentskydd). Det kommer att 
genomföra säkerhetsbedömningar för ny teknik på områden som t.ex. energi, transport, hälsa och konsu- 
mentskydd. Gemensamma forskningscentrumet kommer att bidra till att underlätta användning, standardisering 
och validering av rymdteknik och rymddata, i synnerhet för att ta itu med samhällsutmaningar. 

III/648 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 10 —  DIREKT FORSKNING

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=12&jj=20&type=L&nnn=347&pppp=0081&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 10 02 —  HORISONT 2020  – DIREKTA ÅTGÄRDER AV GEMENSAMMA FORSKNINGSCENTRET (JRC) FÖR ATT 
STÖDJA UNIONENS POLITIK  (forts.)  

10 02 01  (forts.)  

—  Samhällsutmaningar: Gemensamma forskningscentrumet kommer att bedriva forskning på följande områden: 
hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande; livsmedelstrygghet, hållbart jord- och skogsbruk, havs-, 
sjöfarts- och inlandsvattenforskning samt bioekonomin; säker, ren och effektiv energi; smarta, gröna och 
integrerade transporter; klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaror; Europa i en föränderlig värld: 
inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen; säkra samhällen: att skydda Europas frihet, säkerhet och 
medborgare. 

De täcker särskilda utgifter för forskning och stödverksamhet, bland annat för köp av vetenskaplig och teknisk 
utrustning, upphandling av vetenskapliga och tekniska tjänster, tillgång till information, inköp av förbrukningsvaror 
osv. Hit hör även utgifter för forskningsinfrastruktur som direkt görs för de berörda projekten. Hit hör även externa 
användares utgifter för tillgång till gemensamma forskningscentrumets fysiska forskningsinfrastruktur för att utföra 
forskning, syssla med experimentell utveckling eller erbjuda utbildning. 

De täcker även utgifter av alla slag för forskning och vetenskapligt stöd som avser verksamheter enligt denna artikel 
som anförtrotts Gemensamma forskningscentrumet inom ramen för centrumets konkurrensbaserade deltagande i 
stöd till unionens politik och för tredjeparters räkning. 

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen får eventuella inkomster som förts upp under punkterna 6 2 2 3 och 
6 2 2 6 i inkomstberäkningen användas som ytterligare anslag. 

Motsvarande belopp beräknas uppgå till 5 000 000 euro.  

Rättslig grund  

Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande 
av Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/ 
971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965), särskilt 
artikel 3.6. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013 av den 11 december 2013 om reglerna för deltagande 
och spridning i Horisont 2020  –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av 
förordning (EG) nr 1906/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 81). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/ 
EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 104), särskilt artikel 5.4. 
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KAPITEL 10 02 — HORISONT 2020  –  DIREKTA ÅTGÄRDER AV GEMENSAMMA FORSKNINGSCENTRET (JRC) FÖR ATT 
STÖDJA UNIONENS POLITIK  (forts.)  

10 02 01  (forts.)  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013  –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1).  

10 02 50 Anslag som kommer från bidrag från tredje part (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) till 
forskning och teknisk utveckling  

10 02 50 01 Anslag som härrör från bidrag från tredje part (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) till forskning och 
teknisk utveckling (2014–2020)  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 4 785 075,58 4 990 678,74  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka de utgifter som hör samman med sådana inkomster som gör det möjligt att avsätta 
ytterligare anslag från tredje man eller tredjeland (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) som deltar i 
Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation för perioden 2014–2020. 

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen får eventuella inkomster som förs upp under punkterna 6 0 1 3 och 
6 0 3 1 i inkomstberäkningen användas som ytterligare anslag. 

Motsvarande belopp beräknas uppgå till 20 296 000 euro. 

10 02 50 02 Anslag som härrör från bidrag från tredje part (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) till forskning och 
teknisk utveckling (före 2014)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  33 878,51 
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KAPITEL 10 02 —  HORISONT 2020  – DIREKTA ÅTGÄRDER AV GEMENSAMMA FORSKNINGSCENTRET (JRC) FÖR ATT 
STÖDJA UNIONENS POLITIK  (forts.)  

10 02 50  (forts.)  

10 02 50 02 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka de utgifter som hör samman med sådana inkomster som gör det möjligt att avsätta 
ytterligare anslag från tredje man eller tredjeland (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) som deltar i 
projekt inom icke-nukleär forskning och teknisk utveckling för perioden före 2014. 

Enligt artikel 21 i budgetförordningen får eventuella inkomster som förs upp under punkterna 6 0 1 3 och 6 0 3 1 i 
inkomstberäkningen användas som ytterligare anslag.  

10 02 51 Slutförande av sjunde ramprogrammet  – Direkta åtgärder (2007–2013)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 30 000 174 978,02 225 091,97  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år. 

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen kan inkomster som förts upp under punkterna 6 2 2 3 och 6 2 2 6 i 
inkomstberäkningen leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande. 

Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 
och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna budgetpost. Dessa belopp –  som härrör från 
Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster avsatta för särskilda 
ändamål i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 e, f och g i budgetförordningen, och medför avsättning av 
motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna 
del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten. 

5.7.2019 SV III/651Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 10 —  DIREKT FORSKNING



 

KAPITEL 10 02 — HORISONT 2020  –  DIREKTA ÅTGÄRDER AV GEMENSAMMA FORSKNINGSCENTRET (JRC) FÖR ATT 
STÖDJA UNIONENS POLITIK  (forts.)  

10 02 51  (forts.) 

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1906/2006 av den 18 december 2006 om regler för företags, 
forskningscentrums och universitets deltagande i sjunde ramprogrammet och för spridning av forskningsresultat 
(2007–2013) (EUT L 391, 30.12.2006, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens 
sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) 
(EUT L 412, 30.12.2006, s. 1). 

Rådets beslut 2006/975/EG av den 19 december 2006 om det särskilda program som genom direkta åtgärder skall 
genomföras av Gemensamma forskningscentrumet inom ramen för Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram 
för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 400, 
30.12.2006, s. 368).  

10 02 52 Slutförande av tidigare forskningsramprogram  –  Direkta åtgärder (före 2007)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Denna artikel är avsedd att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år. 

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen kan inkomster som förts upp under punkterna 6 2 2 3 och 6 2 2 6 i 
inkomstberäkningen leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande. 

Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 
och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna budgetpost. Dessa belopp –  som härrör från 
Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster avsatta för särskilda 
ändamål i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 e, f och g i budgetförordningen, och medför avsättning av 
motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna 
del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten. 
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STÖDJA UNIONENS POLITIK  (forts.)  

10 02 52  (forts.) 

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 182/1999/EG av den 22 december 1998 om femte ramprogrammet för 
Europeiska gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (1998–2002) 
(EGT L 26, 1.2.1999, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1513/2002/EG av den 27 juni 2002 om sjätte ramprogrammet för 
Europeiska gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration med syfte 
att främja inrättandet av det europeiska området för forskningsverksamhet samt innovation (2002–2006) (EGT 
L 232, 29.8.2002, s. 1).  

10 02 77 Pilotprojekt och förberedande åtgärder  

10 02 77 01 Pilotprojekt ‒  Inrättande av kommissionens innovationslabb för den offentliga sektorn  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 49 401,88  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år avseende pilotprojektet. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 10 02 — HORISONT 2020  –  DIREKTA ÅTGÄRDER AV GEMENSAMMA FORSKNINGSCENTRET (JRC) FÖR ATT 
STÖDJA UNIONENS POLITIK  (forts.)  

10 02 77  (forts.)  

10 02 77 02 Pilotprojekt – Anordnande av storskaliga evenemang  — ”Vetenskapen möter parlament och regioner”  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 150 000 p.m. 500 000 1 000 000,— 7 557,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

10 02 77 03 Pilotprojekt — Tillämpning av forskningsmetoden Ramen för mätning av flerdimensionella ojämlikheter i Euro- 
peiska unionen  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 637 500 1 275 000 637 500 

Anmärkningar 

Tidigare punkt 04 03 77 28  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom pilotprojektet. 
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KAPITEL 10 02 —  HORISONT 2020  – DIREKTA ÅTGÄRDER AV GEMENSAMMA FORSKNINGSCENTRET (JRC) FÖR ATT 
STÖDJA UNIONENS POLITIK  (forts.)  

10 02 77  (forts.)  

10 02 77 03 (forts.)  

Skillnader mellan sociala grupper på grund av kön, ursprung eller inkomster har ökat i många europeiska länder 
under de senaste årtiondena. Den ekonomiska krisen har dessutom påskyndat vissa makroekonomiska trender och 
återhämtningen har varit ojämn. Långsam ekonomisk tillväxt sedan krisen har bidragit till att levnadsstandarden i 
många europeiska hushåll har stagnerat eller till och med sjunkit. Även om ojämlikhet främst mäts i form av 
ekonomiska variabler, såsom lön, inkomst eller förmögenhet, finns det en växande insikt om att ojämlikheten har 
flera olika dimensioner och påträffas inom ett antal områden i livet, såsom hälsa, fysisk säkerhet och deltagande. 
Oxfam Intermon och London School of Economics, som kombinerar akademisk expertis med praktisk kunskap, har 
utvecklat en systematisk metod för att få en uppfattning om och mäta flerdimensionell ojämlikhet. Arbetet kommer 
att utföras med hjälp av Eurofound och andra möjliga partner. Ramen för mätning av flerdimensionella ojämlikheter 
som utvecklats genom detta samarbete bygger teoretiskt på Amartya Sens  ”capability approach” och underlättar en 
systematisk bedömning av ojämlikhet. 

Ramen har tagits fram för att göra det möjligt att mäta ojämlikhet mellan olika grupper (ålder, kön, etnisk 
tillhörighet, funktionsnedsättning osv.), vilket ibland kallas för  ”horisontell ojämlikhet” (t.ex. ojämlikhet avseende 
upplevelser av fysiskt våld eller ensamhet) och övergripande åtgärder för ojämlikhet, som ibland kallas ”vertikal 
ojämlikhet” (t.ex. ojämlikhet avseende utbildningsnivå eller välstånd), som också kan uttryckas som sociala 
gradienter. Genom att faktorerna bakom ojämlikheterna identifieras kan man inom ramen även konstatera 
samverkan mellan de olika dimensionerna. Ojämlikhet på ett område kan ses som en drivkraft för ojämlikhet på ett 
annat område. 

Ramen för flerdimensionella ojämlikheter ger inte bara de europeiska beslutsfattarna en solid bas för att förstå att 
ojämlikheter och deras inbördes samverkan på sju olika områden, utan också för att identifiera faktorerna bakom 
dessa och möjliga lösningar för att bekämpa ojämlikheter på unionsnivå och i varje medlemsstat. De sju levnads- 
aspekter kring vilka ramen för mätning av flerdimensionella ojämlikheter är uppbyggd är följande: 

1. Liv och död: Ojämlikhet avseende möjligheten att leva och möjligheten att leva ett hälsosamt liv. 

2. Personlig trygghet och säkerhet: Ojämlikhet avseende förmågan att leva i fysisk och rättslig säkerhet. 

3. Utbildning och lärande: Ojämlikhet avseende förmågan att inhämta kunskap, förstå och resonera samt att ha 
kompetens att delta i samhället. 

4. Ekonomisk säkerhet och värdigt arbete: Ojämlikhet avseende förmågan att nå ekonomiskt oberoende och 
säkerhet, åtnjuta ett värdigt och anständigt arbete och erkännande för oavlönat arbete och omsorg. 

5. Bekväma, självständiga och trygga levnadsförhållanden: Ojämlikhet avseende möjligheten att kunna leva ett 
självständigt liv under bekväma och trygga förhållanden. 

6. Deltagande, inflytande och medverkan: Ojämlikhet avseende förmågan att delta i beslutsfattandet, få sin röst 
hörd och ha ett inflytande. 
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KAPITEL 10 02 — HORISONT 2020  –  DIREKTA ÅTGÄRDER AV GEMENSAMMA FORSKNINGSCENTRET (JRC) FÖR ATT 
STÖDJA UNIONENS POLITIK  (forts.)  

10 02 77  (forts.)  

10 02 77 03 (forts.)  

7. Privatliv, familjeliv och socialt liv: Ojämlikhet avseende förmågan att åtnjuta ett privatliv, familjeliv och socialt 
liv, att uttrycka sig själv samt att åtnjuta självrespekt. 

Ramens flexibilitet innebär att den kan tillämpas på ett stort antal situationer: för att bedöma de aktuella nivåerna av 
ojämlikhet, för att göra jämförelser mellan olika länder och för att undersöka tendenser över en tid. 

Detta pilotprojekt kommer att utnyttja denna flerdimensionella strategi till att utveckla en djup förståelse för 
ojämlikheter och identifiera faktorer bakom ojämlikheterna och potentiella lösningar för beslutsfattare, så att de 
kan vidta åtgärder för att minska ojämlikheterna inom unionen på tre nivåer: 1) inom Europeiska unionen, betraktad 
som en befolkning, 2) inom varje enskild medlemsstat och 3) mellan medlemsstaterna för ett urval av jämförbara 
ojämlikhetsindikatorer. I framtiden skulle det vara möjligt att undersöka tendenser över tiden och bedöma effekterna 
av makroekonomiska chocker, såsom finanskrisen.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

10 02 77 04 Pilotprojekt –  Integrerad teknik för seismisk förstärkning och ökad energieffektivitet i befintliga byggnader  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 637 500 1 275 000 637 500 

Anmärkningar 

Tidigare punkt 13 03 77 26  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom pilotprojektet. 
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KAPITEL 10 02 —  HORISONT 2020  – DIREKTA ÅTGÄRDER AV GEMENSAMMA FORSKNINGSCENTRET (JRC) FÖR ATT 
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10 02 77  (forts.)  

10 02 77 04 (forts.)  

Unionen har cirka 25 miljarder kvadratmeter bebyggda områden, varav omkring 10 miljarder som byggdes före 
1960 kräver omfattande underhållsarbete på grund av sitt strukturella tillstånd, förändrade miljöförhållanden och 
bestämmelserna inom byggsektorn. 

Särskilt relevant är den seismiska sårbarhet som kännetecknar byggnaderna i medlemsstater med medelhög/hög 
seismisk risk (t.ex. Italien och Grekland), där seismiska händelser under de senaste årtiondena har skördat tusentals 
offer och orsakat stor ekonomisk skada, men också i vissa områden i medlemsstater med lägre seismisk risk (t.ex. 
Tyskland, Frankrike och Spanien). De europeiska byggnadernas energiprestanda är inte heller tillfredsställande. 
Energiförbrukningen i byggnader är i själva verket en av de största källorna till koldioxidutsläpp i Europa. Därför är 
en ekologisk handlingsplan ett centralt mål för unionen, för att utveckla och modernisera det befintliga byggnads- 
beståndet. Med hänsyn till det stora antalet berörda konstruktioner måste handlingsplanen baseras på kriterier för 
hög effektivitet och ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Detta mål ingår till fullo i kommissionens förslag av den 
23 november 2017 till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en 
civilskyddsmekanism för unionen (COM(2017) 772 final). I detta förslag läggs mycket större vikt än tidigare vid 
förebyggande åtgärder och EU:s roll i denna riktning genom en alltmer effektiv integrering mellan riskbegränsn- 
ingspolitik och sammanhållningspolitik. Detta pilotprojekt kommer, även genom granskning av specifika fallstudier, 
att fastställa lösningar som gör det möjligt att samtidigt och på ett så föga ingripande sätt som möjligt både minska 
den seismiska sårbarheten och öka energieffektiviteten, så att avsevärda resultat även uppnås i fråga om miljöpå- 
verkan (minskning av koldioxidutsläppen, minskning av avfall som skulle uppstå till följd av omfattande arbeten för 
att ersätta byggnader osv.). De åtgärder som ska utvecklas kommer att bygga på de erfarenheter som redan gjorts på 
energiområdet på basis av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders 
energiprestanda (EUT L 153, 18.6.2010, s. 13) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 
25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande 
av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 1), men som begränsats till energiprestanda, 
och kommer att integreras i en hållbar insatsram som inbegriper seismisk förstärkning. De planerade verksamheterna 
kommer att integreras direkt i och komplettera den verksamhet som redan påbörjats inom ramen för det 
gemensamma forskningscentret, särskilt i projektet SAFESUST.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 10 03 — EURATOMPROGRAMMET  –  DIREKTA ÅTGÄRDER 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

10 03 EURATOMPRO- 
GRAMMET – 
DIREKTA 
ÅTGÄRDER  

10 03 01 Euratoms direkta 
forskningsåtgärder  1,1 13 701 830 12 000 000 12 094 519 11 000 000 11 094 805,08 10 601 162,80 88,34  

10 03 50 Anslag som kommer 
från bidrag från tredje 
part (utanför Euro- 
peiska ekonomiska 
samarbetsområdet) till 
forskning och teknisk 
utveckling  

10 03 50 01 Anslag som härrör från 
bidrag från tredje part 
(utanför Europeiska 
ekonomiska samarbet- 
sområdet) till forskning 
och teknisk utveckling 
(2014–2020) 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 93 718,08 280 247,76 

10 03 50 02 Anslag som härrör från 
bidrag från tredje part 
(utanför Europeiska 
ekonomiska samarbet- 
sområdet) till forskning 
och teknisk utveckling 
(före 2014) 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 

Artikel 10 03 50 –  
Delsumma 

p.m. p.m. p.m. p.m. 93 718,08 280 247,76  

10 03 51 Slutförande av sjunde 
ramprogrammet –  
Euratom (2007–2013)  1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 2 702,71 5 825,03  

10 03 52 Slutförande av 
Euratoms tidigare 
forskningsramprogram 
(före 2007)  1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 

Kapitel 10 03  –  Totalt 13 701 830 12 000 000 12 094 519 11 000 000 11 191 225,87 10 887 235,59 90,73  

Anmärkningar  

Dessa anmärkningar gäller samtliga budgetposter i detta kapitel. 

Detta anslag kommer att användas till Europeiska atomenergigemenskapens program för forskning och utbildning 
(2019-2020) (Euratomprogrammet) som ingår i Horisont 2020-ramprogrammet för forskning och innovation. 
Euratomprogrammet kommer att stärka forsknings- och innovationsramen på kärnenergiområdet och leda till en 
samordning av medlemsstaternas forskningsansträngningar. Därigenom kan man undvika dubbelarbete och behålla 
en kritisk massa på nyckelområden, samtidigt som det säkerställs att offentliga medel används på bästa möjliga sätt. 
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KAPITEL 10 03 —  EURATOMPROGRAMMET  – DIREKTA ÅTGÄRDER  (forts.)  

Detta anslag kommer att användas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013 av 
den 11 december 2013 om reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020  –  ramprogrammet för forskning 
och innovation (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1906/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 81). 

Euratomprogrammets allmänna mål är att bedriva forsknings- och utbildningsverksamhet på kärnenergiområdet, 
med tonvikt på en kontinuerlig förbättring av kärnsäkerhet och strålskydd, särskilt för att kunna bidra till den 
långsiktiga utfasningen av fossila bränslen från energisystemet på ett tryggt, effektivt och säkert sätt. Programmet 
kommer att omfatta både indirekta åtgärder avseende forskningsverksamheten inom fusionsforskning och fusionsut- 
veckling, kärnklyvning, kärnsäkerhet och strålskydd samt Gemensamma forskningscentrumets direkta åtgärder på 
området kärnsäkerhet. Gemensamma forskningscentrumet kommer att tillhandahålla oberoende och kundorienterat 
vetenskapligt och tekniskt stöd vid genomförandet och övervakningen av gemenskapspolitiken, särskilt när det 
gäller forskning och utbildning på kärnsäkerhetsområdet. Genom uppnåendet av dessa mål kommer Euratom- 
programmet att förbättra resultaten på de tre prioriterade områdena för Horisont 2020-ramprogrammet: vetenskaplig 
spetskompetens, industriellt ledarskap och samhällsutmaningar. Dessa mål har en tydlig koppling till målen för 
Europa 2020- och Energi 2020-strategierna samt uppbyggnaden av och verksamheten inom det europeiska 
forskningsområdet. 

I enlighet med artikel 7 i Euratomfördraget, är Euratomprogrammet för 2014–2018 bundet av en tidsfrist på fem år. 
Avsikten med förslaget till Euratomprogram för 2019-2020 är att säkra en smidig fortsättning av programmet 2019- 
2020. Detta tillvägagångssätt kommer att säkerställa kontinuitet och konsekvens i åtgärderna under hela sjuår- 
sperioden 2014–2020, och därigenom skapa större samstämmighet med tidsplanen för Horisont 2020. Detta är desto 
viktigare med tanke på att Euratoms program och Horisont 2020 eftersträvar mål som ömsesidigt förstärker 
varandra.  

10 03 01 Euratoms direkta forskningsåtgärder  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

13 701 830 12 000 000 12 094 519 11 000 000 11 094 805,08 10 601 162,80  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka vetenskapligt och tekniskt stöd samt forskning som Gemensamma forsknings- 
centrumet bedriver för att genomföra Europeiska atomenergigemenskapens program för forskning och utbildning 
(2019-2020). De direkta åtgärderna i Euratomprogrammet ska ha följande särskilda mål: 

—  Att öka kärnsäkerheten när det gäller t.ex. kärnreaktor- och bränslesäkerhet, avfallshantering, inbegripet 
geologisk slutförvaring, samt separation och transmutation, avveckling och katastrofberedskap.  

—  Att öka kärnsäkerheten när det gäller t.ex. kärnämneskontroll, icke-spridning, bekämpning av illegal handel och 
nukleär kriminalteknik.  

—  Att öka spetskompetensen i kärnvetenskapens bas för standardisering.  

—  Att främja kunskapshantering samt teoretisk och praktisk utbildning. 

—  Att stödja unionens politik för kärnsäkerhet. 

5.7.2019 SV III/659Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 10 —  DIREKT FORSKNING

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=12&jj=20&type=L&nnn=347&pppp=0081&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 10 03 — EURATOMPROGRAMMET  –  DIREKTA ÅTGÄRDER (forts.) 

10 03 01 (forts.)  

Anslaget täcker alla aktiviteter som krävs för uppfyllandet av de förpliktelser rörande kärnämneskontroll som följer 
av avdelning II kapitel 7 i Euratomfördraget, icke-spridningsavtalet och kommissionens stödprogram för IAEA. 

De täcker särskilda utgifter för forskning och stödverksamhet, bland annat för köp av vetenskaplig och teknisk 
utrustning, upphandling av vetenskapliga och tekniska tjänster, tillgång till information, inköp av förbrukningsvaror 
osv. Hit hör utgifter för forskningsinfrastruktur som direkt görs för de berörda projekten. Hit hör även externa 
användares utgifter för tillgång till gemensamma forskningscentrumets fysiska forskningsinfrastruktur för att utföra 
forskning, syssla med experimentell utveckling eller erbjuda utbildning. 

Anslaget täcker även utgifter av alla slag för forskning och vetenskapligt stöd som avser verksamheter enligt denna 
artikel som anförtrotts Gemensamma forskningscentrumet inom ramen för centrumets konkurrensbaserade 
deltagande till stöd för unionens politik och för tredje mans räkning. 

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen får eventuella inkomster som förts upp under punkterna 6 2 2 3 och 
6 2 2 6 i inkomstberäkningen användas som ytterligare anslag. 

Motsvarande belopp beräknas uppgå till 1 000 000 euro.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013 av den 11 december 2013 om reglerna för deltagande 
och spridning i Horisont 2020  –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av 
förordning (EG) nr 1906/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 81). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 —  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/ 
EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 104), särskilt artikel 5.4. 

Rådets förordning (Euratom) nr 1314/2013 av den 16 december 2013 om Europeiska atomenergigemenskapens 
forsknings- och utbildningsprogram (2014–2018) som kompletterar Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning 
och innovation (EUT L 347, 20.12.2013, s. 948). 

Rådets förordning (Euratom) 2018/1563 av den 15 oktober 2018 om Europeiska atomenergigemenskapens 
forsknings- och utbildningsprogram (2019–2020) som kompletterar Horisont 2020  –  ramprogrammet för forskning 
och innovation och om upphävande av förordning (Euratom) nr 1314/2013 (EUT L 262, 19.10.2018, s. 1). 
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KAPITEL 10 03 —  EURATOMPROGRAMMET  – DIREKTA ÅTGÄRDER  (forts.)  

10 03 50 Anslag som kommer från bidrag från tredje part (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) till 
forskning och teknisk utveckling  

10 03 50 01 Anslag som härrör från bidrag från tredje part (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) till forskning och 
teknisk utveckling (2014–2020)  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 93 718,08 280 247,76  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka de utgifter som hör samman med sådana inkomster som gör det möjligt att avsätta 
ytterligare anslag från tredje man eller tredjeland (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) som deltar i 
Euratomprogrammet för perioden 2014–2020. 

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen får eventuella inkomster som förs upp under punkterna 6 0 1 3 och 
6 0 3 1 i inkomstberäkningen användas som ytterligare anslag. 

Motsvarande belopp beräknas uppgå till 5 466 000 euro. 

10 03 50 02 Anslag som härrör från bidrag från tredje part (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) till forskning och 
teknisk utveckling (före 2014)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka de utgifter som hör samman med sådana inkomster som gör det möjligt att avsätta 
ytterligare anslag från tredje man eller tredjeland (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) som deltar i 
Euratomprogrammet för perioden före 2014. 
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KAPITEL 10 03 — EURATOMPROGRAMMET  –  DIREKTA ÅTGÄRDER (forts.) 

10 03 50 (forts.) 

10 03 50 02  (forts.)  

Enligt artikel 21 i budgetförordningen får eventuella inkomster som förs upp under punkterna 6 0 1 3 och 6 0 3 1 i 
inkomstberäkningen användas som ytterligare anslag.  

10 03 51 Slutförande av sjunde ramprogrammet  – Euratom (2007–2013)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 2 702,71 5 825,03  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år. 

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen kan inkomster som förts upp under punkterna 6 2 2 3 och 6 2 2 6 i 
inkomstberäkningen leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande.  

Rättslig grund  

Rådets beslut 2006/970/Euratom av den 18 december 2006 om sjunde ramprogrammet för Europeiska atomener- 
gigemenskapens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (2007–2011) 
(EUT L 400, 30.12.2006, s. 60). 

Rådets beslut 2006/977/Euratom av den 19 december 2006 om det särskilda program som genom direkta åtgärder 
skall genomföras av Gemensamma forskningscentrumet för genomförande av sjunde ramprogrammet för Europeiska 
atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet 
(2007–2011) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 434). 

Rådets förordning (Euratom) nr 1908/2006 av den 19 december 2006 om regler för företags, forskningscentrums 
och universitets deltagande i Europeiska atomenergigemenskapens sjunde ramprogram och för spridning av 
forskningsresultat (2007–2011) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 1). 

Rådets beslut 2012/93/Euratom av den 19 december 2011 om ramprogrammet för Europeiska atomenergigemen- 
skapens verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (2012–2013) (EUT L 47, 
18.2.2012, s. 25). 

Rådets förordning (Euratom) nr 139/2012 av den 19 december 2011 om regler för företags, forskningscentrums och 
universitets deltagande i indirekta åtgärder inom Europeiska atomenergigemenskapens ramprogram och för 
spridning av forskningsresultat (2012–2013) (EUT L 47, 18.2.2012, s. 1). 

Rådets beslut 2012/95/Euratom av den 19 december 2011 om det särskilda program som ska genomföras genom 
direkta åtgärder av gemensamma forskningscentrumet för genomförande av ramprogrammet för Europeiska 
atomenergigemenskapens verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (2012–2013) 
(EUT L 47, 18.2.2012, s. 40). 
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KAPITEL 10 03 —  EURATOMPROGRAMMET  – DIREKTA ÅTGÄRDER  (forts.)  

10 03 52 Slutförande av Euratoms tidigare forskningsramprogram (före 2007)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år. 

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen kan inkomster som förts upp under punkterna 6 2 2 3 och 6 2 2 6 i 
inkomstberäkningen leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande.  

Rättslig grund  

Rådets beslut 1999/64/Euratom av den 22 december 1998 om Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) 
femte ramprogram för forsknings- och utbildningsverksamheter (1998–2002) (EGT L 26, 1.2.1999, s. 34). 

Rådets beslut 2002/668/Euratom av den 3 juni 2002 om sjätte ramprogrammet för Europeiska atomenergigemen- 
skapens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet, bland annat med syfte 
att bidra till upprättandet av det europeiska området för forskningsverksamhet (2002–2006) (EGT L 232, 29.8.2002, 
s. 34). 
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KAPITEL 10 04 — GEMENSAMMA FORSKNINGSCENTRUMETS ÖVRIGA VERKSAMHET 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

10 04 GEMENSAMMA 
FORSKNINGSCEN- 
TRUMETS ÖVRIGA 
VERKSAMHET 

10 04 02 Tjänster och arbeten 
som utförs för utom- 
stående organs räkning  1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 3 365 822,84 2 669 369,82  

10 04 03 Vetenskapligt och 
tekniskt stöd till 
unionens politik på 
konkurrensmässiga 
villkor  1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 24 667 647,32 19 093 583,27  

10 04 04 Drift av högflödes- 
reaktorn (HFR)  

10 04 04 01 Drift av högflödes- 
reaktorn (HFR)  –  
Kompletterande HFR- 
program 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 7 536 833,06 6 252 036,86 

10 04 04 02 Drift av högflödes- 
reaktorn (HFR)  –  
Avslutning av tidigare 
tilläggsprogram för HFR 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 85,— 641 700,82  

Artikel 10 04 04  –  
Delsumma 

p.m. p.m. p.m. p.m. 7 536 918,06 6 893 737,68  

Kapitel 10 04 – Totalt p.m. p.m. p.m. p.m. 35 570 388,22 28 656 690,77  

10 04 02 Tjänster och arbeten som utförs för utomstående organs räkning  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 3 365 822,84 2 669 369,82  

Anmärkningar  

Till denna artikel ska föras anslag för utgifter för de olika uppgifter som utförs på externa organs vägnar. Den 
omfattar forskning och tillhandahållande av tjänster på entreprenad åt tredje parter som näringslivet, nationella eller 
regionala myndigheter, men också kontrakt inom ramen för medlemsstaternas forskningsprogram. Det kan omfatta 
följande: 

—  Tillhandahållande av materiel, tjänster och allmänt avlönat arbete, inbegripet certifierade referensmaterial.  

—  Drift av anläggningar för medlemsstaterna, inbegripet bestrålning för utomstående organ i högflödesreaktorn i 
Gemensamma forskningscentrumets anläggning i Petten. 
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KAPITEL 10 04 —  GEMENSAMMA FORSKNINGSCENTRUMETS ÖVRIGA VERKSAMHET  (forts.)  

10 04 02  (forts.) 

—  Forskningsverksamhet och tillhandhållande av tjänster utöver det särskilda forskningsprogrammet, inbegripet de 
industriklubbar där deltagarna från industrin måste betala inträdesavgift och årliga medlemsavgifter.  

—  Samarbetsavtal med tredje parter. 

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen får eventuella inkomster som förts upp under punkterna 6 2 2 3 och 
6 2 2 4 i inkomstberäkningen användas som ytterligare anslag. 

Ytterligare anslag kommer i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen att avsättas under denna artikel för att 
täcka särskilda utgifter i samband med varje enskilt avtal med utomstående organ motsvarande de inkomstbelopp 
som förs upp under punkt 6 2 2 3 i inkomstberäkningen. 

Motsvarande belopp beräknas uppgå till 6 200 000 euro.  

Rättslig grund  

Rådets beslut 89/340/EEG av den 3 maj 1989 om arbete för tredje parter som utförs av Gemensamma forsknings- 
centret och som är tillämpligt för Europeiska ekonomiska gemenskapen (EGT L 142, 25.5.1989, s. 10). 

Rådets slutsatser av den 26 april 1994 om Gemensamma forskningscentrumets (JRC) roll (EGT C 126, 7.5.1994, 
s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.), 
särskilt artikel 21.  

10 04 03 Vetenskapligt och tekniskt stöd till unionens politik på konkurrensmässiga villkor  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 24 667 647,32 19 093 583,27  

Anmärkningar  

Till denna artikel ska föras anslag för särskilda utgifter för olika forskningsstödsuppgifter som gemensamma 
forskningscentrumet på konkurrensmässiga villkor utför för främjande av unionens politik, utanför Horisont 2020. 
Ytterligare anslag kan i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen avsättas under denna artikel för att täcka 
särskilda utgifter i samband med varje enskilt avtal med utomstående organ motsvarande de inkomstbelopp som förs 
upp under punkt 6 2 2 6 i inkomstberäkningen. 

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen får eventuella inkomster som förts upp under punkterna 6 2 2 4 och 
6 2 2 6 i inkomstberäkningen användas som ytterligare anslag. 
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KAPITEL 10 04 — GEMENSAMMA FORSKNINGSCENTRUMETS ÖVRIGA VERKSAMHET  (forts.) 

10 04 03 (forts.)  

Motsvarande belopp beräknas uppgå till 67 800 000 euro.  

Rättslig grund  

Rådets beslut 89/340/EEG av den 3 maj 1989 om arbete för tredje parter som utförs av Gemensamma forsknings- 
centret och som är tillämpligt för Europeiska ekonomiska gemenskapen (EGT L 142, 25.5.1989, s. 10). 

Rådets slutsatser av den 26 april 1994 om Gemensamma forskningscentrumets (JRC) roll (EGT C 126, 7.5.1994, 
s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.), 
särskilt artikel 21.  

10 04 04 Drift av högflödesreaktorn (HFR) 

10 04 04 01 Drift av högflödesreaktorn (HFR) – Kompletterande HFR-program  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 7 536 833,06 6 252 036,86  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka delar av utgifter av olika slag som uppstår vid genomförandet av det kompletterande 
programmet för högflödesreaktorn. 

De huvudsakliga vetenskapliga och tekniska målen för programmet är följande: 

—  Att tillhandahålla ett säkert, stadigt och tillförlitligt neutronflöde för experiment. 

—  Att genomföra forskning och utveckling om följande: kärnämnen och kärnbränslen för att förbättra säkerheten 
vid kärnreaktorer (både fission och fusion), reaktorers åldrande och livslängd, avancerade bränslecykler och 
avfallshantering.  

—  Att fungera som utbildningsanläggning för doktorander och postdoktorander som forskar inom ramen för ett 
nationellt eller europeiskt program. 

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen kommer denna punkt att under pågående budgetår tilldelas ytterligare 
anslag till ett belopp motsvarande inkomster från de medlemsstater som berörs (för närvarande Nederländerna och 
Frankrike). Dessa ska föras upp under punkt 6 2 2 1 i inkomstberäkningen. 

Motsvarande belopp beräknas uppgå till 7 550 000 euro. 
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KAPITEL 10 04 —  GEMENSAMMA FORSKNINGSCENTRUMETS ÖVRIGA VERKSAMHET  (forts.)  

10 04 04  (forts.) 

10 04 04 01 (forts.) 

Rättslig grund 

Rådets beslut (Euratom) 2017/956 av den 29 maj 2017 om antagande av ett kompletterande forskningsprogram för 
högflödesreaktorn under 2016–2019 som ska genomföras av Gemensamma forskningscentrumet för Europeiska 
atomenergigemenskapen (EUT L 144, 7.6.2017, s. 23). 

10 04 04 02 Drift av högflödesreaktorn (HFR)  –  Avslutning av tidigare tilläggsprogram för HFR  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 85,— 641 700,82  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka delar av utgifter av olika slag som uppstått vid genomförandet av tidigare 
kompletterande program för högflödesreaktorn och som inte täcks av de betalningsåtaganden som fanns tillgängliga 
för tidigare budgetår. 

De huvudsakliga vetenskapliga och tekniska målen för programmet är följande: 

—  Att tillhandahålla ett säkert, stadigt och tillförlitligt neutronflöde för experiment. 

—  Att genomföra forskning och utveckling om följande: kärnämnen och kärnbränslen för att förbättra säkerheten 
vid kärnreaktorer (både fission och fusion), reaktorers åldrande och livslängd, avancerade bränslecykler och 
avfallshantering.  

—  Att fungera som utbildningsanläggning för doktorander och postdoktorander som forskar inom ramen för ett 
nationellt eller europeiskt program. 

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen kommer denna artikel att under pågående budgetår tilldelas 
ytterligare anslag till ett belopp motsvarande inkomster från de medlemsstater som berörs (för närvarande Neder- 
länderna). Dessa ska föras upp i punkt 6 2 2 1 i inkomstberäkningen.  

Rättslig grund  

Council Decision 84/1/Euratom, EEG of 22 December 1983 adopting a research programme to be implemented by 
the Joint Research Centre for the European Atomic Energy Community and for the European Economic Community 
(1984 to 1987) (ej offentliggjord på svenska) (OJ L 3, 5.1.1984, s. 21). 

Council Decision 88/523/Euratom of 14 October 1988 adopting a supplementary research programme to be 
implemented by the Joint Research Centre for the European Atomic Energy Community (ej offentliggjord på 
svenska) (OJ L 286, 20.10.1988, s. 37). 
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KAPITEL 10 04 — GEMENSAMMA FORSKNINGSCENTRUMETS ÖVRIGA VERKSAMHET  (forts.) 

10 04 04 (forts.) 

10 04 04 02  (forts.)  

Rådets beslut 92/275/Euratom av den 29 april 1992 om antagandet av ytterligare ett forskningsprogram som skall 
genomföras av Gemensamma forskningscentret för Europeiska atomenergigemenskapen (1992–1995) (EGT L 141, 
23.5.1992, s. 27). 

Rådets beslut 96/419/Euratom av den 27 juni 1996 om att anta ett kompletterande forskningsprogram som skall 
genomföras av det gemensamma forskningscentret för Europeiska atomenergigemenskapen (1996–1999) (EGT 
L 172, 11.7.1996, s. 23). 

Rådets beslut 2000/100/Euratom av den 24 januari 2000 om att anta ett kompletterande forskningsprogram som 
skall genomföras av Gemensamma forskningscentret för Europeiska atomenergigemenskapen (EGT L 29, 4.2.2000, 
s. 24). 

Rådets beslut 2004/185/Euratom av den 19 februari 2004 om antagande av ett kompletterande forskningsprogram 
som skall genomföras av Gemensamma forskningscentrumet för Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 57, 
25.2.2004, s. 25). 

Rådets beslut 2007/773/Euratom av den 26 november 2007 om en förlängning med ett år av det kompletterande 
forskningsprogrammet som ska genomföras av det gemensamma forskningscentret för Europeiska atomenergige- 
menskapen (EUT L 312, 30.11.2007, s. 29). 

Rådets beslut 2009/410/Euratom av den 25 maj 2009 om antagande av ett kompletterande forskningsprogram som 
ska genomföras av det gemensamma forskningscentret för Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 132, 
29.5.2009, s. 13). 

Rådets beslut 2012/709/Euratom av den 13 november 2012 om antagande av ett kompletterande forskningsprogram 
för högflödesreaktorn under 2012–2015 som ska genomföras av Gemensamma forskningscentrumet för Europeiska 
atomenergigemenskapen (EUT L 321, 20.11.2012, s. 59). 

Rådets beslut (Euratom) 2017/956 av den 29 maj 2017 om antagande av ett kompletterande forskningsprogram för 
högflödesreaktorn under 2016–2019 som ska genomföras av Gemensamma forskningscentrumet för Europeiska 
atomenergigemenskapen (EUT L 144, 7.6.2017, s. 23). 
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KAPITEL 10 05 — KÄRNKRAFTSBÖRDAN FRÅN GEMENSAMMA FORSKNINGSCENTRUMETS TIDIGARE VERKSAMHETER 
INOM RAMEN FÖR EURATOMFÖRDRAGET  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

10 05 KÄRNKRAFTS- 
BÖRDAN FRÅN 
GEMENSAMMA 
FORSKNINGSCEN- 
TRUMETS TIDIGARE 
VERKSAMHETER 
INOM RAMEN FÖR 
EURATOMFÖR- 
DRAGET  

10 05 01 Avveckling av Euratoms 
föråldrade kärnkrafts- 
anläggningar och slut- 
förvaring av avfall 1,1 31 623 000 29 500 000 30 845 000 27 000 000 30 105 749,69 25 945 726,22 87,95  

Kapitel 10 05  –  Totalt 31 623 000 29 500 000 30 845 000 27 000 000 30 105 749,69 25 945 726,22 87,95  

10 05 01 Avveckling av Euratoms föråldrade kärnkraftsanläggningar och slutförvaring av avfall  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

31 623 000 29 500 000 30 845 000 27 000 000 30 105 749,69 25 945 726,22  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av ett åtgärdsprogram för att minska eller eliminera kärnkraftsbördan 
från tidigare verksamhet som bedrivits vid Gemensamma forskningscentrumet sedan det inrättades. 

Detta gäller avveckling av anläggningar som lagts ned och avfall från sådana anläggningar. 

Enligt bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (EUT C 373, 
20.12.2013, s. 1) är detta anslag avsett att täcka finansieringen av åtgärder som kommissionen vidtar inom ramen 
för sina befogenheter, vilka den tilldelas enligt artikel 8 i Euratomfördraget. 

Inkomster avsatta för särskilda ändamål vilka förs upp under artikel 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen kan 
ge upphov till ytterligare anslag under denna artikel i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Referensrättsakter  

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 17 mars 1999 –  Kärnkraftsbördan från 
gemensamma forskningscentrets tidigare verksamheter inom ramen för Euratomfördraget  –  Nedmontering av 
föråldrade kärnkraftsanläggningar och avfallshantering (KOM(1999) 114 slutlig). 
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KAPITEL 10 05 — KÄRNKRAFTSBÖRDAN FRÅN GEMENSAMMA FORSKNINGSCENTRUMETS TIDIGARE VERKSAMHETER 
INOM RAMEN FÖR EURATOMFÖRDRAGET  (forts.) 

10 05 01  (forts.)  

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 19 maj 2004 –  Avveckling av kärnkrafts- 
anläggningar och avfallshantering  –  Förvaltning av ansvaret på det kärntekniska området som resultat av 
Gemensamma forskningscentrets (GFC) verksamhet inom ramen för Euratomfördraget (SEK(2004) 621 slutlig). 

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 12 januari 2009 –  Avveckling av 
kärntekniska anläggningar och hantering av radioaktivt avfall: Förvaltning av ansvaret på det kärntekniska området 
som resultat av Gemensamma forskningscentrums (GFC) verksamhet inom ramen för Euratomfördraget 
(KOM(2008) 903 slutlig). 

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 25 oktober 2013 –  Avveckling av 
kärntekniska anläggningar och hantering av radioaktivt avfall: Förvaltning av ansvaret på det kärntekniska området 
som resultat av Gemensamma forskningscentrumets (GFC) verksamhet inom ramen för Euratomfördraget 
(COM(2013) 734 final).  

Anmärkningar  

Följande anmärkningar är tillämpliga för alla budgetrubriker inom politikområdet Direkt forskning, utom kapitel 
10 05. 

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för 

—  personal som innehar tjänster på den godkända tjänsteförteckningen för Gemensamma forskningscentrumet 
(JRC) och extern personal som genomför forsknings- och innovationsprogrammen,  

—  personalrelaterade kostnader såsom tjänsteresor, utbildning, sjukvård och rekrytering, 

—  JRC-direktoratens drift och funktion, administrativt stöd, anläggningarnas säkerhet och skydd, it-relaterade 
utgifter, engångsutgifter och viktig forskningsinfrastruktur,  

—  forskning och stödverksamhet inbegripet grundforskning, vetenskaplig och teknisk utrustning, utläggning av 
tjänster på entreprenad osv.,  

—  forskning och vetenskapligt stöd som avser verksamheter som anförtrotts Gemensamma forskningscentrumet 
inom ramen för centrumets konkurrensbaserade deltagande i stöd till unionens politik och för tredjeparters 
räkning. 

Enligt artikel 21 i budgetförordningen får eventuella inkomster som förs upp under punkterna 6 2 2 4 och 6 2 2 5 i 
inkomstberäkningen användas som ytterligare anslag. 

Diverse inkomster får användas som ytterligare anslag för särskilda ändamål under kapitlen 10 02, 10 03 och 10 04 
samt artikel 10 01 05. 
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Eventuella inkomster till följd av att kandidatländer och i tillämpliga fall potentiella kandidater på västra Balkan 
deltar i unionsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs 
till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. 

I vissa projekt kan tredjeländer eller organisationer från tredjeländer delta i det europeiska samarbetet om 
vetenskaplig och teknisk forskning. Eventuella inkomster ska föras upp under punkt 6 0 1 3 inkomstberäkningen, 
och kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen. Ytterligare 
anslag kommer att ställas till förfogande under punkterna 10 02 50 01 och 10 03 50 01. 
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AVDELNING 11  

HAVSFRÅGOR OCH FISKE  
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AVDELNING 11 

HAVSFRÅGOR OCH FISKE 

Allmän sammanfattning av anslag (2020 och 2019) och genomförande (2018)  

Avdelning 
Kapitel 

Rubrik 
Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

11 01 ADMINISTRATIVA 
UTGIFTER FÖR POLITI- 
KOMRÅDET 
HAVSFRÅGOR OCH FISKE 45 832 106 45 832 106 45 291 501 45 291 501 44 187 894,52 44 187 894,52 

11 03 OBLIGATORISKA 
AVGIFTER TILL DE 
REGIONALA FISKERIFÖR- 
VALTNINGSORGANISA- 
TIONERNA OCH ANDRA 
INTERNATIONELLA 
ORGANISATIONER OCH 
TILL AVTAL OM 
HÅLLBART FISKE 63 256 978 63 331 978 30 741 978 33 184 978 94 312 163,52 97 447 429,41  

Reserver (40 02 41) 84 743 000 79 200 000 117 158 000 108 850 000  

147 999 978 142 531 978 147 899 978 142 034 978 94 312 163,52 97 447 429,41 

11 06 EUROPEISKA HAVS- OCH 
FISKERIFONDEN (EHFF) 970 092 193 780 837 055 951 736 633 582 057 956 1 083 291 731,35 785 802 942,87  

Avdelning 11  –  Totalt 1 079 181 277 890 001 139 1 027 770 112 660 534 435 1 221 791 789,39 927 438 266,80  

Reserver (40 02 41) 84 743 000 79 200 000 117 158 000 108 850 000  

1 163 924 277 969 201 139 1 144 928 112 769 384 435 1 221 791 789,39 927 438 266,80  
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AVDELNING 11 

HAVSFRÅGOR OCH FISKE 

KAPITEL 11 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET HAVSFRÅGOR OCH FISKE 

Artiklarna 1, 2, 3 och 5 redovisas i närmare detalj i kapitel XX 01 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 2018–2020 

11 01 ADMINISTRATIVA UTGIFTER 
FÖR POLITIKOMRÅDET 
HAVSFRÅGOR OCH FISKE  

11 01 01 Utgifter för tjänstemän och till- 
fälligt anställda som arbetar med 
politikområdet Havsfrågor och 
fiske  5,2 31 780 543 31 335 358 30 022 065,20 94,47  

11 01 02 Extern personal och andra 
administrativa utgifter för politi- 
kområdet Havsfrågor och fiske  

11 01 02 01 Extern personal 5,2 2 396 761 2 358 053 2 781 074,— 116,03 

11 01 02 11 Andra administrativa utgifter 5,2 2 671 073 2 672 342 2 434 233,— 91,13  

Artikel 11 01 02 – Delsumma 5 067 834 5 030 395 5 215 307,— 102,91  

11 01 03 Utgifter avseende utrustning och 
tjänster för informations- och 
kommunikationsteknik inom 
politikområdet Havsfrågor och 
fiske  5,2 2 084 729 2 100 748 2 403 613,06 115,30  

11 01 04 Stödutgifter för insatser och 
program på politikområdet 
Havsfrågor och fiske  

11 01 04 01 Stödutgifter för insatser och 
program på politikområdet 
Havsfrågor och fiske –  icke- 
operativt administrativt och 
tekniskt stöd 2 3 602 021 3 600 000 3 499 909,26 97,17  

Artikel 11 01 04 – Delsumma 3 602 021 3 600 000 3 499 909,26 97,17  

11 01 06 Genomförandeorgan  

11 01 06 01 Genomförandeorganet för små 
och medelstora företag  –  Bidrag 
från Europeiska havs- och fiskeri- 
fonden (EHFF) 2 3 296 979 3 225 000 3 047 000,— 92,42  

Artikel 11 01 06 – Delsumma 3 296 979 3 225 000 3 047 000,— 92,42  

Kapitel 11 01  –  Totalt 45 832 106 45 291 501 44 187 894,52 96,41  
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KAPITEL 11 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET HAVSFRÅGOR OCH FISKE (forts.)  

11 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som arbetar med politikområdet Havsfrågor och fiske  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

31 780 543 31 335 358 30 022 065,20  

11 01 02 Extern personal och andra administrativa utgifter för politikområdet Havsfrågor och fiske  

11 01 02 01 Extern personal  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

2 396 761 2 358 053 2 781 074,—  

11 01 02 11 Andra administrativa utgifter  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

2 671 073 2 672 342 2 434 233,—  

11 01 03 Utgifter avseende utrustning och tjänster för informations- och kommunikationsteknik inom politikområdet 
Havsfrågor och fiske  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

2 084 729 2 100 748 2 403 613,06  

11 01 04 Stödutgifter för insatser och program på politikområdet Havsfrågor och fiske  

11 01 04 01 Stödutgifter för insatser och program på politikområdet Havsfrågor och fiske  –  icke-operativt administrativt och 
tekniskt stöd  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

3 602 021 3 600 000 3 499 909,26  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka icke-operativt tekniskt stöd till Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) enligt 
artikel 58 i förordning (EU) nr 1303/2013 och artikel 92 i förordning (EU) nr 508/2014. 
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KAPITEL 11 01  —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET HAVSFRÅGOR OCH FISKE (forts.)  

11 01 04  (forts.) 

11 01 04 01 (forts.)  

Det får särskilt användas för att täcka  

—  utgifter för extern personal vid huvudkontor (kontraktsanställda, utsända nationella experter eller inhyrd 
personal) på upp till 850 000 EUR inklusive stödutgifter (utgifter för representation, utbildning, möten och 
tjänsteresor för extern personal som finansieras under det här anslaget) som är nödvändiga för att genomföra 
EHFF och slutföra åtgärder avseende tekniskt stöd inom ramen för föregångaren Europeiska fiskerifonden 
(EFF),  

—  utgifter för extern personal (kontraktsanställda, lokalanställda eller utsända nationella experter) vid unionens 
delegationer i tredjeländer samt tilläggskostnader för logistik och infrastruktur, t.ex. kostnader för utbildning, 
möten, tjänsteresor och hyreskostnader som är direkt kopplade till att delegationerna har extern personal vars lön 
betalas med anslag från denna punkt, 

—  utgifter för tjänsteresor för delegationer från tredjeländer till möten om förhandling om fiskeavtal och 
gemensamma kommittéer, 

—  utgifter för studier, utvärdering och revision, expertmöten samt intressenternas deltagande i särskilda möten, 
seminarier och konferenser som rör viktiga frågor, information och publikationer på området havsfrågor och 
fiske,  

—  utgifter för informationsteknik (både utrustning och tjänster),  

—  vetenskapliga experters deltagande i möten inom regionala fiskeriförvaltningsorganisationer,  

—  alla andra utgifter för icke-operativt tekniskt och administrativt stöd som inte omfattar offentlig myndighetsu- 
tövning som kommissionen lagt ut på entreprenad inom ramen för tillfälliga avtal om tjänster.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska fiskerifonden (EUT L 223, 15.8.2006, 
s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma 
marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och 
(EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhålln- 
ingsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om 
fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) 
nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320). 
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KAPITEL 11 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET HAVSFRÅGOR OCH FISKE (forts.)  

11 01 04  (forts.) 

11 01 04 01  (forts.)  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och 
fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/ 
2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (EUT L 149, 
20.5.2014, s. 1).  

11 01 06 Genomförandeorgan  

11 01 06 01 Genomförandeorganet för små och medelstora företag –  Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

3 296 979 3 225 000 3 047 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka organets utgifter för personal och administration till följd av organets uppgift i 
förvaltningen av åtgärder som utgör en del av Europeiska havs- och fiskerifonden. 

Genomförandeorganets tjänsteförteckning återfinns i bilagan ”Personal” till detta avsnitt.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar 
för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram (EGT L 11, 16.1.2003, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma 
fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande 
av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 
28.12.2013, s. 22). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och 
fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/ 
2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (EUT L 149, 
20.5.2014, s. 1).  

Referensrättsakter  

Kommissionens beslut C(2013) 9414 av den 23 december 2013 om delegering av befogenheter till genomför- 
andeorganet för små och medelstora företag för att det ska utföra uppgifter som hänger samman med genomförandet 
av unionsprogrammen inom områdena energi, miljö, klimatåtgärder, konkurrenskraft och små och medelstora 
företag, forskning och innovation, IKT, havspolitik och fiske, vilket särskilt innefattar användning av anslag som 
tagits upp i unionens allmänna budget. 
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KAPITEL 11 01  —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET HAVSFRÅGOR OCH FISKE (forts.)  

11 01 06  (forts.) 

11 01 06 01 (forts.)  

Kommissionens beslut C(2014) 4636 av den 11 juli 2014 om ändring av beslut C(2013) 9414 av den 23 december 
2013 om delegering av befogenheter till genomförandeorganet för små och medelstora företag i syfte att utföra 
uppgifter som hänger samman med genomförandet av unionsprogram på området havspolitik och fiske, och som i 
synnerhet omfattar användning av anslagen i unionens allmänna budget. 

Kommissionens genomförandebeslut 2013/771/EU av den 17 december 2013 om inrättande av genomför- 
andeorganet för små och medelstora företag och om upphävande av besluten 2004/20/EG och 2007/372/EG 
(EUT L 341, 18.12.2013, s. 73). 
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KAPITEL 11 03 — OBLIGATORISKA AVGIFTER TILL DE REGIONALA FISKERIFÖRVALTNINGSORGANISATIONERNA OCH 
ANDRA INTERNATIONELLA ORGANISATIONER OCH TILL AVTAL OM HÅLLBART FISKE 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 
Betalning- 
ar 2018– 
2020 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

11 03 OBLIGATORISKA 
AVGIFTER TILL DE 
REGIONALA FISKERI- 
FÖRVALTNINGSORGANI- 
SATIONERNA OCH 
ANDRA INTER- 
NATIONELLA ORGAN- 
ISATIONER OCH TILL 
AVTAL OM HÅLLBART 
FISKE  

11 03 01 Upprättande av en styrn- 
ingsram för fiskeverksamhet 
för unionsfiskefartyg som är 
verksamma i tredjeländers 
vatten  2 57 856 978 57 931 978 25 441 978 27 884 978 89 332 124,— 92 467 389,89 159,61  

Reserver (40 02 41) 84 743 000 79 200 000 117 158 000 108 850 000  

142 599 978 137 131 978 142 599 978 136 734 978 89 332 124,— 92 467 389,89  
11 03 02 Främja hållbar utveckling 

för fiskeriförvaltningen och 
havsförvaltningen i linje 
med den gemensamma 
fiskeripolitikens mål (obliga- 
toriska avgifter till inter- 
nationella organ)  2 5 400 000 5 400 000 5 300 000 5 300 000 4 980 039,52 4 980 039,52 92,22  

Kapitel 11 03 –  Totalt 63 256 978 63 331 978 30 741 978 33 184 978 94 312 163,52 97 447 429,41 153,87  
Reserver (40 02 41) 84 743 000 79 200 000 117 158 000 108 850 000  

147 999 978 142 531 978 147 899 978 142 034 978 94 312 163,52 97 447 429,41  

11 03 01 Upprättande av en styrningsram för fiskeverksamhet för unionsfiskefartyg som är verksamma i tredjeländers 
vatten  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

11 03 01 57 856 978 57 931 978 25 441 978 27 884 978 89 332 124,—  92 467 389,89  
Reserver (40 02 41) 84 743 000 79 200 000 117 158 000 108 850 000  

Totalt 142 599 978 137 131 978 142 599 978 136 734 978 89 332 124,—  92 467 389,89  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter till följd av de fiskeavtal som unionen förhandlat fram eller avser att förnya 
eller omförhandla med tredjeland. 

Dessutom kan unionen förhandla fram nya avtal om fiskepartnerskap som måste finansieras under den här artikeln.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma 
fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande 
av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 
28.12.2013, s. 22), särskilt artikel 31. 
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KAPITEL 11 03  —  OBLIGATORISKA AVGIFTER TILL DE REGIONALA FISKERIFÖRVALTNINGSORGANISATIONERNA OCH 
ANDRA INTERNATIONELLA ORGANISATIONER OCH TILL AVTAL OM HÅLLBART FISKE (forts.)  

11 03 01 (forts.)  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och 
fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/ 
2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (EUT L 149, 
20.5.2014, s. 1). 

Förordningar och beslut om ingående av avtal eller protokoll om fiske mellan unionen/gemenskapen och reger- 
ingarna för följande länder: 

Status (fr.o.m. mars 
2019) 

Länder Rättslig grund Datum EGT/EUT Giltighetstid 

Avtal och/eller 
protokoll som 
tillämpas provi- 
soriskt eller som är 
gällande (och 
ekonomisk 
ersättning som ska 
betalas under 2020 
införd i artikel 11 03 
01) 

Elfenbenskusten 
Beslut (EU) 2019/ 
385 den 4 mars 2019 L 70, 12.3.2019 1.8.2018–  31.12.2024 

Grönland 
Beslut (EU) 2016/ 
817 17 maj 2016 

L 136, 
25.5.2016 1.1.2016–31.12.2020 

Mauritius 
Beslut (EU) 2018/ 
754 14 maj 2018 

L 128, 
24.5.2018 8.12.2017–7.12.2021 

Marocko 
Beslut (EU) 2019/ 
441 den 4 mars 2019 L 77, 20.3.2019 

Fyra år (exakt datum 
beror på när slutlig rati- 
ficering sker) 

Avtal och/eller 
protokoll under 
förhandling eller 
pågående lagstiftn- 
ingsförfarande (eko- 
nomisk ersättning 
införd under 
artikel 40 02 41) 

Kap Verde (*) 
Beslut (EU) 2015/ 
1894 5 oktober 2015 

L 277, 
22.10.2015 Utlöpt 

Cooköarna 
Beslut (EU) 2017/ 
418 28 februari 2017 L 64, 10.3.2017 14.10.2016–13.10.2020 

Gabon Beslut 2014/232/EU 14 april 2014 
L 125, 
26.4.2014 Utlöpt 

Gambia (*) — — — —  

Ghana (**) — — — —  

Guinea-Bissau (*) 
Beslut (EU) 2015/ 
1987 5 oktober 2015 

L 290, 
6.11.2015 Utlöpt 

Kiribati Beslut 2014/60/EU 28 januari 2014 L 38, 7.2.2014 Utlöpt 

Liberia 
Beslut (EU) 2016/ 
1062 24 maj 2016 L 177, 1.7.2016 9.12.2015–8.12.2020 

Madagaskar 
Beslut (EU) 2015/ 
1893 5 oktober 2015 

L 277, 
22.10.2015 Utlöpt 

Mauretanien 
Beslut (EU) 2016/ 
870 24 maj 2016 L 145, 2.6.2016 16.11.2015–15.11.2019 

Moçambique Beslut 2012/306/EU 12 juni 2012 
L 153, 
14.6.2012 Utlöpt 

São Tomé och 
Príncipe 

Beslut (EU) 2015/ 
239 10 februari 2015 L 40, 16.2.2015 Utlöpt 

Senegal 
Beslut (EU) 2015/ 
384 2 mars 2015 L 65, 10.3.2015 20.10.2014–19.10.2019 

Seychellerna Beslut 2014/306/EU den 13 maj 2015 
L 160, 
29.5.2014 18.1.2014–17.1.2020 

(*) För Kap Verde, Gambia och Guinea-Bissau har kommissionens förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av 
protokollen redan antagits. 

(**) Kommissionen bemyndigandes den 3 mars 2017 att inleda förhandlingar på Europeiska unionens vägnar för att ingå ett partnerskapsavtal 
och protokoll om hållbart fiske med Republiken Ghana. 
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KAPITEL 11 03 — OBLIGATORISKA AVGIFTER TILL DE REGIONALA FISKERIFÖRVALTNINGSORGANISATIONERNA OCH 
ANDRA INTERNATIONELLA ORGANISATIONER OCH TILL AVTAL OM HÅLLBART FISKE (forts.)  

11 03 02 Främja hållbar utveckling för fiskeriförvaltningen och havsförvaltningen i linje med den gemensamma 
fiskeripolitikens mål (obligatoriska avgifter till internationella organ)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

5 400 000 5 400 000 5 300 000 5 300 000 4 980 039,52 4 980 039,52  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att finansiera ett aktivt deltagande från unionens sida i följande internationella fiskeor- 
ganisationer vars uppgift är att sörja för ett långsiktigt bevarande och ett hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i 
öppna havet: Den avser obligatoriska avgifter, bland annat till följande regionala fiskeriförvaltningsorganisationer 
samt andra internationella organisationer:  

—  Kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (CCAMLR).  

—  Nordatlantiska laxorganisationen (Nasco).  

—  Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat).  

—  Nordostatlantiska fiskerikommissionen (NEAFC).  

—  Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (Nafo).  

—  Indiska oceanens tonfiskkommission (IOTC). 

— Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet (AKFM).  

—  Fiskeorganisationen för Sydostatlanten (Seafo). 

— Fiskeavtalet för södra Indiska oceanen (Siofa). 

—  Kommissionen för bevarande och förvaltning av långvandrande fiskbestånd i västra och mellersta Stilla havet 
(WCPFC, f.d. MHLC).  

—  Avtalet om det internationella programmet för bevarande av delfiner (AIDCP). 

—  Interamerikanska kommissionen för tropisk tonfisk (IATTC).  

—  Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet (SPRFMO).  

—  Kommissionen för konventionen för bevarande av sydlig tonfisk (CCSBT), 
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KAPITEL 11 03  —  OBLIGATORISKA AVGIFTER TILL DE REGIONALA FISKERIFÖRVALTNINGSORGANISATIONERNA OCH 
ANDRA INTERNATIONELLA ORGANISATIONER OCH TILL AVTAL OM HÅLLBART FISKE (forts.)  

11 03 02 (forts.)  

—  Konventionen om skydd av flyttande vilda djur. 

—  Konventionen om bevarande och förvaltning av fiskeresurserna i det fria havet i norra Stilla havet. 

Detta anslag är också avsett att täcka unionens ekonomiska bidrag till de organ som inrättas genom Förenta 
nationernas havsrättskonvention, 1982, särskilt den internationella havsbottenmyndigheten och den internationella 
havsrättsdomstolen.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EEG) nr 3179/78 av den 28 december 1978 om Europeiska ekonomiska gemenskapens 
antagande av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordatlantens västra del (EGT L 378, 
30.12.1978, s. 1). 

Rådets beslut 81/608/EEG av den 13 juli 1981 om antagande av konventionen om framtida multilateralt samarbete 
om fisket i Nordostatlanten (EGT L 227, 12.8.1981, s. 21). 

Rådets beslut 81/691/EEG av den 4 september 1981 om antagande av konventionen om bevarande av marina 
levande tillgångar i Antarktis (EGT L 252, 5.9.1981, s. 26). 

Rådets beslut 82/461/EEG av den 24 juni 1982 om ingående av konventionen om skydd av flyttande vilda djur 
(EGT L 210, 19.7.1982, s. 10). 

Rådets beslut 82/886/EEG av den 13 december 1982 om antagande av konventionen om bevarande av laxbestånden 
i Nordatlanten (EGT L 378, 31.12.1982, s. 24). 

Rådets beslut 86/238/EEG av den 9 juni 1986 om anslutning av gemenskapen till internationella konventionen för 
bevarande av tonfisk i Atlanten, ändrat genom det protokoll som bifogats till slutakten från konferensen för de stater 
som är parter i den konvention som undertecknades i Paris den 10 juli 1984 (EGT L 162, 18.6.1986, s. 33). 

Rådets beslut 95/399/EG av den 18 september 1995 om gemenskapens anslutning till avtalet om inrättande av en 
tonfiskkommission för Indiska oceanen (EGT L 236, 5.10.1995, s. 24). 

Rådets beslut 98/392/EG av den 23 mars 1998 om Europeiska gemenskapens ingående av Förenta nationernas 
havsrättskonvention av den 10 december 1982 och avtalet av den 28 juli 1994 om genomförande av del XI i denna 
konvention (EGT L 179, 23.6.1998, s. 1). 

Förenta nationernas havsrättskonvention (EGT L 179, 23.6.1998, s. 3). 

Rådets beslut 98/416/EG av den 16 juni 1998 om Europeiska gemenskapens anslutning till Allmänna kommissionen 
för fiske i Medelhavet (EGT L 190, 4.7.1998, s. 34). 

Rådets beslut 2002/738/EG av den 22 juli 2002 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av konventionen 
om bevarande och förvaltning av fiskeresurser i Sydostatlanten (EGT L 234, 31.8.2002, s. 39). 
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KAPITEL 11 03 — OBLIGATORISKA AVGIFTER TILL DE REGIONALA FISKERIFÖRVALTNINGSORGANISATIONERNA OCH 
ANDRA INTERNATIONELLA ORGANISATIONER OCH TILL AVTAL OM HÅLLBART FISKE (forts.)  

11 03 02 (forts.)  

Rådets beslut 2005/75/EG av den 26 april 2004 om gemenskapens anslutning till konventionen om bevarande och 
förvaltning av långvandrande fiskbestånd i västra och mellersta Stilla havet (EUT L 32, 4.2.2005, s. 1). 

Rådets beslut 2005/938/EG av den 8 december 2005 om godkännande på Europeiska gemenskapens vägnar av 
avtalet om det internationella programmet för bevarande av delfiner (EUT L 348, 30.12.2005, s. 26). 

Rådets beslut 2006/539/EG av den 22 maj 2006 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar, av konven- 
tionen om förstärkning av den interamerikanska kommission för tropisk tonfisk som inrättades genom 1949 års 
konvention mellan Amerikas förenta stater och Republiken Costa Rica (EUT L 224, 16.8.2006, s. 22). 

Rådets beslut 2008/780/EG av den 29 september 2008 om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar av 
fiskeavtalet för södra Indiska oceanen (EUT L 268, 9.10.2008, s. 27). 

Rådets beslut 2012/130/EU av den 3 oktober 2011 om godkännande, på Europeiska unionens vägnar, av 
konventionen om bevarande och förvaltning av det fria havets fiskeresurser i södra Stilla havet (EUT L 67, 
6.3.2012, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma 
fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande 
av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 
28.12.2013, s. 22), särskilt artiklarna 29 och 30. 

Rådets beslut (EU) 2015/2437 av den 14 december 2015 om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet 
genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och kommissionen för bevarande av sydlig tonfisk (CCSBT) om 
unionens medlemskap i den utvidgade kommissionen för konventionen för bevarande av sydlig tonfisk (EUT L 336, 
23.12.2015, s. 27).  

Referensrättsakter  

Rekommendation till rådets beslut, framlagt av kommissionen den 1 juni 2018, om bemyndigande för kommis- 
sionen att inleda förhandlingar på Europeiska unionens vägnar om anslutning till konventionen om bevarande och 
förvaltning av fiskeresurserna i det fria havet i norra Stilla havet (COM(2018) 376 final). 
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KAPITEL 11 06  —  EUROPEISKA HAVS- OCH FISKERIFONDEN (EHFF) 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 
Betalnin- 

gar 
2018–2- 
020 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

11 06 EUROPEISKA HAVS- OCH 
FISKERIFONDEN (EHFF)  

11 06 09 Särskilda åtgärder för att 
främja omställning av de 
fartyg och de fiskare som fram 
till och med 1999 var beroende 
av fiskeavtalet med Marocko  2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

11 06 11 Slutförande av Europeiska 
fiskerifonden (EFF) –  
Operativt tekniskt stöd 
(2007–2013)  2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

11 06 12 Slutförande av Europeiska 
fiskerifonden (EFF) –  Konver- 
gensmål (2007–2013)  2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 19 297 077,58  

11 06 13 Slutförande av Europeiska 
fiskerifonden (EFF) –  Utanför 
konvergensmålet (2007–2013)  2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 3 971 312,75  

11 06 14 Slutförande av Intervention för 
fiskeriprodukter  2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

11 06 15 Slutförande av Fiskeprogram 
till förmån för regioner i 
gemenskapens yttersta 
randområden (2007–2013)  2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

11 06 51 Slutförande av tidigare 
program före 2000  2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

11 06 52 Slutförande av Fonden för 
fiskets utveckling (FFU) 
2000–2006  2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 337 389,68  

11 06 60 Främja hållbart och konkur- 
renskraftigt fiske och 
vattenbruk, balanserad terri- 
toriell utveckling för alla i de 
fiskeberoende områdena och 
främja genomförandet av den 
gemensamma fiskeripolitiken  2 858 467 679 680 000 000 843 250 018 490 000 000 976 296 685,96 672 048 899,43 98,83  

11 06 61 Främja utvecklingen och 
genomförandet av unionens 
integrerade havspolitik  2 50 740 000 45 000 000 49 340 314 41 100 000 47 828 941,10 32 398 767,41 72,00 
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KAPITEL 11 06 — EUROPEISKA HAVS- OCH FISKERIFONDEN (EHFF) (forts.) 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 
Betalnin- 

gar 
2018–2- 
020 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

11 06 62 Kompletterande åtgärder för 
den gemensamma fiskeri- 
politiken och den integrerade 
havspolitiken  

11 06 62 01 Vetenskapliga utlåtanden och 
kunskaper 2 10 817 000 8 300 000 9 300 000 6 900 000 9 155 000,—  6 164 103,94 74,27 

11 06 62 02 Kontroll och tillsyn 2 5 500 000 5 500 000 5 500 000 4 400 000 5 491 013,59 6 978 467,27 126,88 

11 06 62 03 Frivilliga bidrag till inter- 
nationella organisationer 2 13 040 242 12 000 000 13 640 000 9 500 000 12 291 990,—  14 228 878,93 118,57 

11 06 62 04 Styrning och kommunikation 2 5 900 000 4 200 000 5 900 000 4 100 000 4 291 223,48 4 101 540,96 97,66 

11 06 62 05 Marknadsinformation 2 4 840 000 4 100 000 4 400 000 4 000 000 4 300 868,43 4 734 996,83 115,49  

Artikel 11 06 62 –  Delsumma 40 097 242 34 100 000 38 740 000 28 900 000 35 530 095,50 36 207 987,93 106,18  

11 06 63 Europeiska havs- och fiskeri- 
fonden (EHFF) –  Tekniskt 
stöd  

11 06 63 01 Europeiska havs- och fiskeri- 
fonden (EHFF) –  Operativt 
tekniskt stöd 2 4 050 217 3 900 000 3 900 000 3 900 000 4 023 008,70 3 822 793,26 98,02 

11 06 63 02 Europeiska havs- och fiskeri- 
fonden (EHFF) –  Operativt 
tekniskt stöd förvaltat av 
kommissionen på begäran av en 
medlemsstat 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 

Artikel 11 06 63 –  Delsumma 4 050 217 3 900 000 3 900 000 3 900 000 4 023 008,70 3 822 793,26 98,02 

11 06 64 Europeiska fiskerikon- 
trollbyrån  2 16 737 055 16 737 055 16 506 301 16 506 301 16 813 000,09 16 813 000,—  100,45  

11 06 77 Pilotprojekt och förberedande 
åtgärder  

11 06 77 02 Pilotprojekt – Verktyg för 
gemensam styrning och hållbar 
fiskeriförvaltning  –  Främjande 
av samarbetsbaserad forskning 
mellan forskare och berörda 
aktörer 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 

11 06 77 06 Förberedande åtgärd –  
Guardians of the Sea 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 
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KAPITEL 11 06 — EUROPEISKA HAVS- OCH FISKERIFONDEN (EHFF)  (forts.) 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 
Betalnin- 

gar 
2018–2- 
020 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

11 06 77 (forts.) 

11 06 77 07 Pilotprojekt – Genomförande 
av ett nätverk av olika 
skyddade marina områden som 
har inrättats eller kommer att 
inrättas enligt nationell och 
internationell miljö- eller fiske- 
rilagstiftning, i syfte att stärka 
produktionspotentialen inom 
unionens Medelhavsfiske på 
grundval av maximalt hållbart 
uttag och ekosystembaserad 
fiskeriförvaltning 2 p.m. p.m. p.m. 361 655 0,—  361 655,40 

11 06 77 08 Pilotprojekt – Stödåtgärder för 
det småskaliga fisket 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 229 054,56 

11 06 77 09 Pilotprojekt – Utveckling av 
innovativa skonsamma metoder 
för fiske till havs för små 
fiskefartyg i de yttersta 
randområdena, inklusive utbyte 
av bästa praxis och försöks- 
verksamhet inom fisket 2 p.m. p.m. p.m. 150 000 0,—  187 500,—  

11 06 77 10 Pilotprojekt – Utvärdering av 
frivillig tilläggsinformation för 
fiskeri- och vattenbrukspro- 
dukter i Europa 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 127 504,87 

11 06 77 11 Pilotprojekt  – Modernisering av 
fiskerikontrollen och 
optimering av fartygsöver- 
vakningen med hjälp av inno- 
vativa europeiska system 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

11 06 77 13 Förberedande åtgärd – 
Gemensamt utbildningsprogram 
för skeppare på små yrkesfartyg 2 p.m. p.m. p.m. 300 000 0,—  0,—  

11 06 77 14 Pilotprojekt – Maritima 
färdigheter för alla 2 p.m. 400 000 p.m. 390 000 1 300 000,—  0,—  0 

11 06 77 15 Pilotprojekt – Handbok för god 
praxis för kryssningar 2 p.m. 350 000 p.m. 210 000 700 000,—  0,—  0 

11 06 77 16 Pilotprojekt – Unionsplattform 
för fiskeri- och vattenbrukspro- 
ducentorganisationer 2 p.m. 200 000 p.m. 150 000 500 000,—  0,—  0 

11 06 77 17 Pilotprojekt – Kontrollprogram 
för fritidsfiske efter havsabborre 2 p.m. 150 000 p.m. 90 000 300 000,—  0,—  0 

Artikel 11 06 77 –  Delsumma p.m. 1 100 000 p.m. 1 651 655 2 800 000,—  905 714,83 82,34  

Kapitel 11 06 – Totalt 970 092 193 780 837 055 951 736 633 582 057 956 1 083 291 731,35 785 802 942,87 100,64  

Anmärkningar  

Inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i punkt 6 1 5 7 i den allmänna inkomstberäkningen kan ge 
upphov till ytterligare anslag under alla budgetposter för Europeiska havs- och fiskerifonden i detta kapitel i enlighet 
med artikel 22.1 i budgetförordningen. 

Vid beräkningen av budgetanslagen togs ett belopp på 90 000 000 euro från punkt 6 1 5 7 i den allmänna 
inkomstberäkningen med för artikel 11 06 60. 
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KAPITEL 11 06 — EUROPEISKA HAVS- OCH FISKERIFONDEN (EHFF)  (forts.)  

11 06 09 Särskilda åtgärder för att främja omställning av de fartyg och de fiskare som fram till och med 1999 var 
beroende av fiskeavtalet med Marocko  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka särskilda åtgärder för att främja omställning av de fartyg och fiskare som fram till och 
med 1999 var beroende av fiskeavtalet med Marocko. 

Till följd av fartyget Prestiges förlisning anslogs 30 000 000 EUR till särskilda åtgärder för att ge ersättning till de 
fiskare, skaldjursodlingar och vattenbruk som drabbats av oljeföroreningarna.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 2561/2001 av den 17 december 2001 om främjande av omställning av de fartyg och 
fiskare som fram till och med 1999 var beroende av fiskeavtalet med Marocko (EGT L 344, 28.12.2001, s. 17). 

Rådets förordning (EG) nr 2372/2002 av den 20 december 2002 om särskilda åtgärder för kompensation till fiskeri-, 
skaldjurs- och vattenbrukssektorerna i Spanien som drabbats av oljeläckaget från fartyget Prestige (EGT L 358, 
31.12.2002, s. 81).  

11 06 11 Slutförande av Europeiska fiskerifonden (EFF) –  Operativt tekniskt stöd (2007–2013)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av utestående åtaganden från tidigare programperioder som rör EFF- 
finansierat tekniskt stöd i enlighet med artikel 46 i förordning (EG) nr 1198/2006. Det tekniska stödet omfattar 
studier, utvärderingar, åtgärder inriktade på partner, åtgärder för att sprida information samt installation, drift och 
sammankoppling av datoriserade system för förvaltning, uppföljning, revision, kontroll och utvärdering. Det 
omfattar också förbättringar av utvärderingsmetoder och utbyte av information om metoder inom det här området 
och inrättandet av gränsöverskridande och unionstäckande nät för aktörer när det gäller hållbar utveckling av 
kustfiskeområden. 

Det tekniska stödet omfattar de förberedelser och den övervakning, revision, utvärdering, kontroll och förvaltning 
som krävs för att genomföra EFF:s åtgärder. 
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Anslaget får särskilt användas för att täcka  

—  stödutgifter (utgifter för representation, utbildning, möten och tjänsteresor),  

—  utgifter för information och publikationer,  

—  utgifter för it och telekommunikation,  

—  kontrakt för tillhandahållande av tjänster, 

—  stöd för nätverk och utbyte av goda arbetsmetoder. 

Rättslig grund 

Rådets förordning (EG) nr 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska fiskerifonden (EUT L 223, 15.8.2006, 
s. 1).  

11 06 12 Slutförande av Europeiska fiskerifonden (EFF)  –  Konvergensmål (2007–2013)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  19 297 077,58  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av utestående åtaganden i samband med de operativa programmen 
inom ramen för Europeiska fiskerifondens (EFF) konvergensmål för programperioden 2007–2013. 

De åtgärder som finansieras genom denna artikel ska särskilt beakta behovet av att skapa hållbar jämvikt mellan 
flottkapaciteten och de tillgängliga resurserna och av att främja en arbetsmiljö präglad av säkerhet inom fiskerinär- 
ingen. 

Detta anslag är också avsett att täcka finansieringen av utestående åtaganden från tidigare programperioder som rör 
finansiering av åtgärder för att öka fiskeredskapens selektivitet.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska fiskerifonden (EUT L 223, 15.8.2006, 
s. 1). 
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11 06 13 Slutförande av Europeiska fiskerifonden (EFF)  –  Utanför konvergensmålet (2007–2013)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 3 971 312,75  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av utestående åtaganden i samband med EFF-åtgärder utan 
konvergensmål vad avser åtaganden i samband med programperioden 2007–2013. 

Åtgärder som finansieras under denna artikel ska särskilt beakta behovet av att främja en arbetsmiljö präglad av 
säkerhet inom fiskerinäringen. 

Detta anslag är också avsett att täcka finansieringen av utestående åtaganden från tidigare programperioder som 
avser finansiering av åtgärder för att öka fiskeredskapens selektivitet.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska fiskerifonden (EUT L 223, 15.8.2006, 
s. 1).  

11 06 14 Slutförande av Intervention för fiskeriprodukter  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för åtaganden som gjorts under föregående år.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av 
marknaderna för fiskeri- och vattenbruksprodukter (EGT L 17, 21.1.2000, s. 22). 

Rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbruk- 
spolitiken (EUT L 209, 11.8.2005, s. 1). 

5.7.2019 SV III/689Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 11  —  HAVSFRÅGOR OCH FISKE

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2006&mm=08&jj=15&type=L&nnn=223&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2006&mm=08&jj=15&type=L&nnn=223&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2000&mm=01&jj=21&type=L&nnn=017&pppp=0022&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2005&mm=08&jj=11&type=L&nnn=209&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 11 06  —  EUROPEISKA HAVS- OCH FISKERIFONDEN (EHFF)  (forts.)  

11 06 15 Slutförande av Fiskeprogram till förmån för regioner i gemenskapens yttersta randområden (2007–2013)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av utestående åtaganden från tidigare programperioder som avser 
kompensationssystemet för de extra kostnader vid avsättningen av vissa fiskeriprodukter från Azorerna, Madeira, 
Kanarieöarna och de franska departementen Guyana och Réunion som är en följd av dessa områdens läge i 
gemenskapens yttersta randområden.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbruk- 
spolitiken (EUT L 209, 11.8.2005, s. 1). 

Rådets förordning (EG) nr 791/2007 av den 21 maj 2007 om införande av ett kompensationssystem för de extra 
kostnader som uppstår i samband med saluföringen av vissa fiskeriprodukter från de yttre randområdena Azorerna, 
Madeira, Kanarieöarna samt Franska Guyana och Réunion (EUT L 176, 6.7.2007, s. 1).  

11 06 51 Slutförande av tidigare program före 2000  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka finansiering av de åtaganden för Fonden för fiskets utveckling (FFU) som återstår att 
reglera för programperioderna före 2000. 

Denna artikel är även avsedd att täcka utgifter för FFU:s åtaganden under tidigare programperioder för innovation, 
förberedelser, kontroll eller utvärdering och eventuella liknande tekniska stödåtgärder enligt de relevanta förordn- 
ingarna. Den ska också finansiera tidigare fleråriga åtgärder, i synnerhet de som godkänts och genomförts inom 
ramen för ovannämnda förordningar, som inte omfattas av strukturfondernas prioriterade mål. Anslaget kommer vid 
behov också att användas till FFU-finansiering av åtgärder för vilka motsvarande betalningsbemyndiganden inte är 
tillgängliga eller föreskrivna i programmen för perioden 2000–2006. 
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Rättslig grund 

Rådets förordning (EEG) nr 2088/85 av den 23 juli 1985 om de integrerade programmen för Medelhavsområdet 
(EGT L 197, 27.7.1985, s. 1). 

Rådets förordning (EEG) nr 4028/86 av den 18 december 1986 om gemenskapsåtgärder för att förbättra och anpassa 
strukturerna inom fiske- och vattenbrukssektorn (EGT L 376, 31.12.1986, s. 7). 

Rådets förordning (EEG) nr 2052/88 av den 24 juni 1988 om strukturfondernas uppgifter och effektivitet och om 
samordningen av deras verksamhet dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbankens och övriga befintliga 
finansieringsorgans verksamheter (EGT L 185, 15.7.1988, s. 9). 

Rådets förordning (EEG) nr 4253/88 av den 19 december 1988 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) 
nr 2052/88 vad gäller samordningen av de olika strukturfondernas verksamheter dels inbördes, dels med Europeiska 
investeringsbankens och övriga befintliga finansieringsorgans verksamheter (EGT L 374, 31.12.1988, s. 1). 

Rådets förordning (EEG) nr 3760/92 av den 20 december 1992 om ett gemenskapssystem för fiske och vattenbruk 
(EGT L 389, 31.12.1992, s. 1). 

Rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den 
gemensamma fiskeripolitiken (EGT L 261, 20.10.1993, s. 1). 

Rådets förordning (EG) nr 2468/98 av den 3 november 1998 om kriterier och förfarande för gemenskapens 
strukturstöd inom fiskeri- och vattenbrukssektorn och för beredning av avsättning av dess produkter (EGT L 312, 
20.11.1998, s. 19). 

Rådets förordning (EG) nr 1263/1999 av den 21 juni 1999 om Fonden för fiskets utveckling (EGT L 161, 
26.6.1999, s. 54). 

Rådets förordning (EG) nr 2792/1999 av den 17 december 1999 om föreskrifter och villkor för gemenskapens 
strukturstöd inom fiskerisektorn (EGT L 337, 30.12.1999, s. 10).  

Referensrättsakter  

Meddelande från kommissionen till medlemsstaterna av den 15 juni 1994 om fastställande av riktlinjerna för de 
globala stöd eller integrerade operativa program, vilka medlemsstaterna inbjuds söka bidrag ur inom ramen för ett 
gemenskapsinitiativ som gäller strukturomvandling av fiskerisektorn (Pesca) (EGT C 180, 1.7.1994, s. 1). 

Meddelande från kommissionen till medlemsstaterna av den 15 juni 1994 om fastställande av riktlinjerna för de 
operativa program som medlemsstaterna uppmanas föreslå inom ramen för ett gemenskapsinitiativ som gäller 
regioner i randområden (Regis II) (EGT C 180, 1.7.1994, s. 44). 

Meddelande från kommissionen till medlemsstaterna av den 15 juni 1994 om fastställande av riktlinjerna för de 
operativa program som medlemsstaterna uppmanas föreslå inom ramen för ett gemenskapsinitiativ som gäller 
utvecklingen av gränsområden, gränsöverskridande samarbete och utvalda energinät (Interreg II) (EGT C 180, 
1.7.1994, s. 60). 
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Meddelande från kommissionen till medlemsstaterna av den 16 maj 1995 om fastställande av riktlinjerna för ett 
initiativ inom ramen för det särskilda stödprogrammet för fred och försoning i Nordirland och de angränsande 
grevskapen i Irland (programmet Peace I) (EGT C 186, 20.7.1995, s. 3). 

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkom- 
mittén av den 26 november 1997 om det särskilda stödprogrammet för fred och försoning i Nordirland och de 
angränsande grevskapen i Irland (1995–1999) (programmet Peace I) (KOM(97) 642 slutlig).  

11 06 52 Slutförande av Fonden för fiskets utveckling (FFU) 2000–2006  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  337 389,68  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka FFU:s finansiering av de åtaganden som återstår att reglera för programperioden 
2000–2006. 

Det är också avsett att täcka FFU:s finansiering av åtaganden som återstår att reglera för det särskilda programmet 
för fred och försoning från programperioden 2000–2006 och tidigare åtaganden som återstår att reglera från 
programperioden 2000–2006 när det gäller områden som inte omfattas av tillämpningsområdet för mål 1.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 1263/1999 av den 21 juni 1999 om Fonden för fiskets utveckling (EGT L 161, 
26.6.1999, s. 54). 

Rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna (EGT 
L 161, 26.6.1999, s. 1), särskilt artikel 2.4. 

Rådets förordning (EG) nr 2792/1999 av den 17 december 1999 om föreskrifter och villkor för gemenskapens 
strukturstöd inom fiskerisektorn (EGT L 337, 30.12.1999, s. 10).  

Referensrättsakter  

Slutsatser från Europeiska rådets möte i Berlin den 24 och 25 mars 1999, särskilt punkt 44 b. 

Kommissionens beslut 1999/501/EG av den 1 juli 1999 om fastställande av en vägledande fördelning mellan 
medlemsstaterna av åtagandebemyndiganden inom ramen för strukturfondernas mål 1 för perioden 2000 till och med 
2006 (EGT L 194, 27.7.1999, s. 49), särskilt skäl 5. 
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11 06 60 Främja hållbart och konkurrenskraftigt fiske och vattenbruk, balanserad territoriell utveckling för alla i de 
fiskeberoende områdena och främja genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

858 467 679 680 000 000 843 250 018 490 000 000 976 296 685,96 672 048 899,43  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för de operativa programmen inom ramen för EHFF i syfte att öka 
sysselsättningen och den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen, främja ett innovativt och 
konkurrenskraftigt fiske och vattenbruk som bygger på vetenskapliga kunskaper, stödja det småskaliga fisket med 
beaktande av varje medlemsstats särdrag, främja ett hållbart och resurseffektivt fiske och vattenbruk samt främja 
genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma 
fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande 
av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 
28.12.2013, s. 22). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhålln- 
ingsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om 
fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) 
nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och 
fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/ 
2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (EUT L 149, 
20.5.2014, s. 1), särskilt artikel 5 a, 5 c och 5 d.  

11 06 61 Främja utvecklingen och genomförandet av unionens integrerade havspolitik  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

50 740 000 45 000 000 49 340 314 41 100 000 47 828 941,10 32 398 767,41 
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Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter som uppstår i samband med genomförandet av programmet för att stödja den 
fortsatta utvecklingen av en integrerad havspolitik, bland annat följande: 

—  Det europeiska nätet för marin observation och datainsamling.  

—  Projekt, inbegripet testprojekt och samarbetsprojekt.  

—  Genomförandet av färdplanen för den gemensamma miljön för informationsutbyte.  

—  Pilotstudier om gränsöverskridande fysisk planering i kust- och havsområden. 

—  It-tillämpningar, som t.ex. havsforumet och den europeiska havsatlasen.  

—  Evenemang och konferenser.  

—  Utveckling och uppföljning av havsområdesstrategier.  

—  Initiativ för att medfinansiera, köpa och underhålla system för havsobservation och tekniska verktyg för 
utformning, inrättande och drift av ett operativt europeiskt nätverk för havsobservation och datainsamling som 
syftar till att underlätta insamling, förvärv, sammanställning, bearbetning, kvalitetskontroll, vidareutnyttjande 
och spridning av marina data och kunskaper genom samarbete mellan berörda medlemsstater och/eller inter- 
nationella institutioner.  

—  Sekretariats- eller stödtjänster.  

—  Studier på europeisk nivå och havsområdesnivå för att identifiera hinder för tillväxten, bedöma nya möjligheter 
och fastställa den mänskliga inverkan på den marina miljön.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma 
fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande 
av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 
28.12.2013, s. 22). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och 
fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/ 
2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (EUT L 149, 
20.5.2014, s. 1), särskilt artikel 5 b. 
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KAPITEL 11 06 — EUROPEISKA HAVS- OCH FISKERIFONDEN (EHFF)  (forts.)  

11 06 62 Kompletterande åtgärder för den gemensamma fiskeripolitiken och den integrerade havspolitiken  

11 06 62 01 Vetenskapliga utlåtanden och kunskaper  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

10 817 000 8 300 000 9 300 000 6 900 000 9 155 000,— 6 164 103,94  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter med anknytning till 

—  unionens finansiella bidrag bestående av betalningar för medlemsstaternas utgifter för insamling, hantering och 
användning av uppgifter inom ramen för de fleråriga nationella program som inleddes 2013 eller tidigare,  

—  finansieringen av studier och pilotprojekt som genomförs av kommissionen, om lämpligt i samarbete med 
medlemsstaterna, och som är nödvändiga för den gemensamma fiskeripolitikens genomförande och utveckling, 
däribland om alternativ teknik för hållbar fiskeriförvaltning,  

—  de vetenskapliga organens (hit räknas även de internationella rådgivande organ som ansvarar för beståndsbed- 
ömningen), oberoende experters och forskningsinstituts utarbetande och tillhandahållande av vetenskapliga 
yttranden och utlåtanden, 

—  kommissionens utgifter för tjänster som rör insamling, förvaltning och användning av data, organisation och 
förvaltning av expertmöten om fiskerifrågor och förvaltning av årliga arbetsprogram knutna till vetenskaplig och 
teknisk expertis i fiskerifrågor, till behandling av datasamtal och dataset samt till det förberedande arbetet i 
samband med vetenskapliga yttranden och utlåtanden, 

—  samarbetsverksamhet mellan medlemsstaterna på området datainsamling, inbegripet upprättande och drift av 
regionaliserade databaser för lagring, förvaltning och användning av data som befrämjar regionalt samarbete och 
förbättrar datainsamlings- och dataförvaltningsverksamhet såväl som vetenskapliga expertutlåtanden till stöd för 
fiskeriförvaltningen,  

—  administrativa arrangemang med Gemensamma forskningscentret, eller andra rådgivande unionsorgan, om att 
tillhandahålla sekretariat för vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF) om 
att göra en förhandsanalys av uppgifterna och förbereda uppgifterna för att utvärdera situationen för fiskere- 
surserna, 

—  ersättning till ledamöter i vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen och till experter 
inbjudna av kommittén och begäran om tjänster i enlighet med beslut 2005/629/EG (eller med det beslut som ska 
efterträda och ersätta det). 
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Rättslig grund 

Rådets förordning (EG) nr 1543/2000 av den 29 juni 2000 om upprättande av en gemenskapsram för insamling och 
förvaltning av uppgifter av grundläggande betydelse för den gemensamma fiskeripolitiken (EGT L 176, 15.7.2000, 
s. 1). 

Rådets förordning (EG) nr 199/2008 av den 25 februari 2008 om upprättande av en gemenskapsram för insamling, 
förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskapliga utlåtanden rörande den 
gemensamma fiskeripolitiken (EUT L 60, 5.3.2008, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma 
fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande 
av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 
28.12.2013, s. 22). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och 
fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/ 
2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (EUT L 149, 
20.5.2014, s. 1), särskilt artikel 84 a. 

Referensrättsakter  

Kommissionens beslut 2005/629/EG av den 26 augusti 2005 om inrättande av en vetenskaplig, teknisk och 
ekonomisk kommitté för fiskerinäringen (EUT L 225, 31.8.2005, s. 18). 

Kommissionens förordning (EG) nr 665/2008 av den 14 juli 2008 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning 
(EG) nr 199/2008 om upprättande av en gemenskapsram för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter 
inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskapliga utlåtanden rörande den gemensamma fiskeripolitiken (EUT L 186, 
15.7.2008, s. 3). 

Kommissionens förordning (EG) nr 1078/2008 av den 3 november 2008 om tillämpningsbestämmelser för rådets 
förordning (EG) nr 861/2006 när det gäller medlemsstaternas utgifter för insamling och hantering av grundläggande 
fiskeriuppgifter (EUT L 295, 4.11.2008, s. 24). 

11 06 62 02 Kontroll och tillsyn  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

5 500 000 5 500 000 5 500 000 4 400 000 5 491 013,59 6 978 467,27 
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KAPITEL 11 06 — EUROPEISKA HAVS- OCH FISKERIFONDEN (EHFF)  (forts.)  

11 06 62  (forts.) 

11 06 62 02 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för åtgärder mellan 2007 och 2013, med anknytning till medlemsstaternas 
utgifter för att genomföra övervaknings- och kontrollsystemen för den gemensamma fiskeripolitiken för  

—  investeringar som avser offentliga eller privata organs kontrollverksamhet, t.ex. införande av ny kontrollteknik, 
som t.ex. elektroniska registreringssystem (ERS), fartygsövervakningssystem (VMS), automatiska identifierings- 
system knutna till system för positionsbestämning och inköp och modernisering av utrustning för kontroller, 

—  utbildnings- och utbytesprogram för offentliganställda tjänstemän som ansvarar för kontroll, inspektion och 
övervakning på fiskeområdet, 

—  pilotprojekt för inspektion och observation, 

—  kostnads/nyttoanalys, bedömning av de behöriga myndigheternas utgifter och revision i samband med kontroll, 
inspektion och övervakning,  

—  åtgärder som med hjälp av t.ex. seminarier eller medier avser att göra yrkesfiskare och andra aktörer (t.ex. 
inspektörer, allmänna åklagare och domare) eller allmänheten mer medvetna om behovet av att motverka 
ansvarslöst eller olagligt fiske och om tillämpningen av den gemensamma fiskeripolitikens bestämmelser, 

—  genomförande av spårbarhetssystem och -förfaranden och instrument för att kontrollera flottkapacitet genom 
övervakning av maskinstyrkan,  

—  pilotprojekt, som t.ex. CCTV (intern kameraövervakning). 

Detta anslag är även avsett att täcka kontrollåtgärder inom direkt förvaltning som omfattas av Europeiska havs- och 
fiskerifonden:  

—  Gemensamma inköp och/eller gemensam inhyrning av patrullfartyg, patrullflygplan och patrullhelikoptrar under 
förutsättning att dessa under minst 60 % av tiden används för fiskerikontroll och att inköpen görs av flera 
medlemsstater i samma geografiska område. 

—  Bedömning och utveckling av ny kontrollteknik samt förfaranden för utbyte av data. 

—  Driftsrelaterade utgifter för kommissionens kontroll och utvärdering av genomförandet av den gemensamma 
fiskeripolitiken, särskilt kontroll-, inspektions- och revisionsuppdrag, utrustning och fortbildning för kommis- 
sionstjänstemän, anordnande av eller deltagande i möten, inbegripet medlemsstaternas utbyte av information och 
bästa praxis, studier, it-tjänster och it-leverantörer, samt kommissionens inköp eller hyra av utrustning för 
inspektioner enligt avdelning X i förordning (EG) nr 1224/2009. 
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—  Stöd till genomförande av transnationella projekt som syftar till att utveckla och testa de mellanstatliga system 
för kontroll, inspektion och verkställighet som föreskrivs i artikel 36 i förordning (EU) nr 1380/2013 och som 
anges närmare i förordning (EG) nr 1224/2009. 

—  Internationella utbildningsprogram för personal med ansvar för övervakning, kontroll och tillsyn av fiskeverks- 
amhet. 

—  Initiativ, inbegripet seminarier och medieverktyg, för att standardisera tolkning av regler och relaterade kontroller 
i unionen.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att 
förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (EUT L 286, 29.10.2008, s. 1). 

Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen 
för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma 
fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande 
av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 
28.12.2013, s. 22). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och 
fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/ 
2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (EUT L 149, 
20.5.2014, s. 1), särskilt artikel 86. 

Referensrättsakter  

Kommissionens förordning (EG) nr 391/2007 av den 11 april 2007 om genomförandebestämmelser för rådets 
förordning (EG) nr 861/2006 när det gäller utgifter som medlemsstaterna har för att genomföra övervaknings- och 
kontrollsystemen för den gemensamma fiskeripolitiken (EUT L 97, 12.4.2007, s. 30). 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 av den 8 april 2011 om tillämpningsföreskrifter för 
rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att 
bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (EUT L 112, 30.4.2011, s. 1). 
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11 06 62  (forts.)  

11 06 62 03 Frivilliga bidrag till internationella organisationer 

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

13 040 242 12 000 000 13 640 000 9 500 000 12 291 990,— 14 228 878,93  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att finansiera unionens frivilliga bidrag till internationella organisationer som är verksamma på 
fiskeområdet och på det havsrättsliga området. Det kan i synnerhet finansiera  

—  förberedande av nya avtal om hållbart fiske,  

—  bidrag och anmälningsavgifter i samband med möten i internationella fiskeorganisationer i vilka unionen har 
observatörsstatus (artikel 217 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt), dvs. Internationella valfång- 
stkommissionen (IWC) och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), 

—  stöd till uppföljning och genomförande av vissa regionala projekt, särskilt genom bidrag till viss definierad 
internationell kontroll- och inspektionsverksamhet; anslaget ska även täcka övervakningsprogram som ska 
förhandlas fram i Västafrika och i västra Stilla havet,  

—  finansiella bidrag till förberedande arbete i nya internationella fiskeorganisationer som är av intresse för unionen, 

—  finansiellt deltagande i vetenskapligt arbete som genomförs av internationella fiskeorganisationer som är av 
särskilt intresse för unionen, 

—  finansiella bidrag till all verksamhet (däribland arbetsmöten och informella och extraordinarie möten mellan de 
fördragsslutande parterna) som tillvaratar unionens intressen i internationella organisationer och som stärker 
samarbetet med gemenskapens partner i sådana organisationer; när det är nödvändigt att företrädare från 
tredjeländer deltar i förhandlingar och möten i internationella forum och organisationer för att unionens 
intressen ska kunna tillvaratas, ska EHFF täcka kostnaderna för deras deltagande,  

—  stöd till regionala organ med deltagande av kuststaterna i det berörda delområdet.  

Rättslig grund  

Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet enligt artikel 58.2 i Europap- 
arlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens 
allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) 
nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/ 
EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma 
fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande 
av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 
28.12.2013, s. 22). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och 
fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/ 
2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (EUT L 149, 
20.5.2014, s. 1), särskilt artikel 88. 

11 06 62 04 Styrning och kommunikation  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

5 900 000 4 200 000 5 900 000 4 100 000 4 291 223,48 4 101 540,96  

Anmärkningar  

Detta anslag är – för att stärka dialogen med fiskeindustrin och dem som berörs av den gemensamma fiskeripolitiken 
och den integrerade havspolitiken  – avsett att finansiera  

—  bidrag till rådgivande nämnder (efter antagandet av förordning (EU) nr 1380/2013 omvandlades de sju befintliga 
regionala rådgivande nämnderna till rådgivande nämnder och tre nya bilades för att täcka driftskostnader samt 
kostnader för tolkning och översättning i samband med nämndernas möten, 

—  genomförandet av åtgärder för att tillhandahålla dokumentation om den gemensamma fiskeripolitiken och 
förklara den för fiskeindustrin och för dem som påverkas av den gemensamma fiskeripolitiken och av den 
integrerade havspolitiken. 

Kommissionen kommer att fortsätta att stödja de rådgivande nämndernas funktion genom ett finansiellt bidrag. När 
så är lämpligt kommer den att delta i möten och analysera de rådgivande nämndernas rekommendationer som kan 
vara till nytta vid utarbetandet av ny lagstiftning. Genom samråden med intressenterna inom ramen för de 
rådgivande nämnderna kommer de som arbetar inom fiskerisektorn och andra intressegrupper att involveras 
starkare i den gemensamma fiskeripolitiska processen, vilket innebär att större hänsyn kommer att tas till särskilda 
regionala särdrag. 

En del av detta anslag är också öronmärkt för informations- och kommunikationsåtgärder som hänger samman med 
den gemensamma fiskeripolitiken och den integrerade havspolitiken, liksom kommunikationsverksamhet som riktar 
sig till de berörda parterna. Man kommer att fortsätta med insatserna för att informera intressenter och specialiserade 
medier i medlemsstaterna och i kandidatländerna om den gemensamma fiskeripolitiken och den integrerade 
havspolitiken. 

Eventuella inkomster kan föranleda ytterligare anslag i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen. 
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11 06 62  (forts.) 

11 06 62 04 (forts.) 

Rättslig grund 

Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet enligt artikel 58.2 i Europap- 
arlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens 
allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) 
nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/ 
EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma 
fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande 
av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 
28.12.2013, s. 22). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och 
fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/ 
2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (EUT L 149, 
20.5.2014, s. 1), särskilt artiklarna 89 och 91. 

Referensrättsakter  

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/242 av den 9 oktober 2014 om närmare bestämmelser om de 
rådgivande nämndernas funktion inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (EUT L 41, 17.2.2015, s. 1). 

11 06 62 05 Marknadsinformation  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

4 840 000 4 100 000 4 400 000 4 000 000 4 300 868,43 4 734 996,83  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för utarbetande och spridning av marknadsinformation om fiskeri- och 
vattenbruksprodukter. I de särskilda åtgärderna ingår bland annat att  

—  se till att marknadsbevakningsorganet är i full drift,  

— samla in, analysera och sprida ekonomisk kunskap om och förståelse för unionens marknad för fiskeri- och 
vattenbruksprodukter i distributionskedjan, och därvid ta hänsyn till den internationella kontexten, 
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—  regelbundet granska priserna inom unionens distributionskedja för fiskeri- och vattenbruksprodukter och 
analysera marknadstrender,  

—  tillhandahålla ad hoc-marknadsundersökningar och en metod för prisbildningsundersökningar,  

—  underlätta tillgången till tillgängliga data om fiskeri- och vattenbruksprodukter som samlats in enligt unionslag- 
stiftningen, 

—  tillgängliggöra marknadsinformation på lämplig nivå för intressenter.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma 
marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och 
(EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma 
fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande 
av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 
28.12.2013, s. 22). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och 
fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/ 
2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (EUT L 149, 
20.5.2014, s. 1). 

11 06 63 Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) –  Tekniskt stöd  

11 06 63 01 Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) –  Operativt tekniskt stöd  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

4 050 217 3 900 000 3 900 000 3 900 000 4 023 008,70 3 822 793,26  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka Europeiska havs- och fiskerifondens åtgärder för tekniskt stöd i enlighet med 
artikel 92 i förordning (EU) nr 508/2014. 
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Det tekniska stödet omfattar de förberedelser och den övervakning, revision, utvärdering, kontroll och förvaltning 
som krävs för att genomföra EHFF:s åtgärder. 

Det får särskilt användas för att täcka 

—  undersökningar, utvärderingar, rapporter från experter,  

— åtgärder för att sprida information, stödja nätverksarbete, utföra kommunikationsinsatser, öka medvetenheten och 
främja samarbete och erfarenhetsutbyte, även med tredjeländer,  

—  inrättande, drift och samkörning av datasystem för förvaltning, övervakning, revision, kontroll och utvärdering, 

—  insatser för att förbättra utvärderingsmetoderna och informationsutbytet om utvärderingspraxis,  

—  insatser rörande revision, 

—  inrättande av nätverk av aktörer inom unionen och mellan olika länder på området hållbar utveckling i 
kustfiskeområden.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma 
fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande 
av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 
28.12.2013, s. 22). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhålln- 
ingsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om 
fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) 
nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och 
fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/ 
2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (EUT L 149, 
20.5.2014, s. 1). 
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11 06 63 02 Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) –  Operativt tekniskt stöd förvaltat av kommissionen på begäran av en 
medlemsstat  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka en del av det nationella anslaget för tekniskt stöd som på initiativ av kommissionen 
överförts till tekniskt stöd på begäran av en medlemsstat med tillfälliga budgetproblem. Enligt artikel 25 i förordning 
(EU) nr 1303/2013 är punkten avsedd att täcka åtgärder för att kartlägga, prioritera och genomföra strukturella och 
administrativa reformer som svar på de ekonomiska och sociala utmaningarna i denna medlemsstat.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma 
fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande 
av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 
28.12.2013, s. 22). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhålln- 
ingsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om 
fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) 
nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och 
fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/ 
2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (EUT L 149, 
20.5.2014, s. 1). 

11 06 64 Europeiska fiskerikontrollbyrån  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

16 737 055 16 737 055 16 506 301 16 506 301 16 813 000,09 16 813 000,—  
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Anmärkningar  

Detta anslag ska täcka byråns utgifter för personal, administrativa kostnader och driftsutgifter. 

Byrån ska informera Europaparlamentet och rådet om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och 
administrativa utgifter. 

Belopp återbetalda i enlighet med artikel 17 i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 
18 december 2018 med rambudgetförordning för de organ som inrättats enligt EUF-fördraget och Euratomfördraget 
och som avses i artikel 70 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (EUT L 122, 
10.5.2019, s. 1.) utgör inkomster avsatta för särskilda ändamål (artikel 21.3 b i budgetförordningen) och ska föras 
upp under punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen. 

Byråns tjänsteförteckning återfinns i bilagan ”Personal”  till detta avsnitt. 

Unionens bidrag för 2020 uppgår till totalt 16 900 000 euro. Ett belopp på 162 945 euro från återvinning av 
överskott ska läggas till det belopp på 16 737 055 euro som tas upp i budgeten.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 768/2005 av den 26 april 2005 om inrättande av Gemenskapens kontrollorgan för fiske 
och om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma 
fiskeripolitiken (EUT L 128, 21.5.2005, s. 1). 

Rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att 
förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (EUT L 286, 29.10.2008, s. 1). 

Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen 
för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1626 av den 14 september 2016 om ändring av rådets 
förordning (EG) nr 768/2005 om inrättande av Gemenskapens kontrollorgan för fiske (EUT L 251, 16.9.2016, 
s. 80).  

Referensrättsakter  

Kommissionens beslut 2009/988/EU av den 18 december 2009 om utnämning av gemenskapens kontrollorgan för 
fiske till det organ som ska utföra vissa uppgifter enligt rådets förordning (EG) nr 1005/2008 (EUT L 338, 
19.12.2009, s. 104). 
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11 06 77 Pilotprojekt och förberedande åtgärder  

11 06 77 02 Pilotprojekt – Verktyg för gemensam styrning och hållbar fiskeriförvaltning  – Främjande av samarbetsbaserad 
forskning mellan forskare och berörda aktörer  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

11 06 77 06 Förberedande åtgärd  –  Guardians of the Sea 

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den 
förberedande åtgärden.  

Rättslig grund 

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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11 06 77  (forts.)  

11 06 77 07 Pilotprojekt –  Genomförande av ett nätverk av olika skyddade marina områden som har inrättats eller kommer att 
inrättas enligt nationell och internationell miljö- eller fiskerilagstiftning, i syfte att stärka produktionspotentialen 
inom unionens Medelhavsfiske på grundval av maximalt hållbart uttag och ekosystembaserad fiskeriförvaltning  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 361 655 0,— 361 655,40  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år avseende pilotprojektet. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

11 06 77 08 Pilotprojekt – Stödåtgärder för det småskaliga fisket  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 229 054,56  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

5.7.2019 SV III/707Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 11  —  HAVSFRÅGOR OCH FISKE

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 11 06  —  EUROPEISKA HAVS- OCH FISKERIFONDEN (EHFF)  (forts.)  

11 06 77 (forts.)  

11 06 77 09 Pilotprojekt –  Utveckling av innovativa skonsamma metoder för fiske till havs för små fiskefartyg i de yttersta 
randområdena, inklusive utbyte av bästa praxis och försöksverksamhet inom fisket  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 150 000 0,—  187 500,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år avseende pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

11 06 77 10 Pilotprojekt –  Utvärdering av frivillig tilläggsinformation för fiskeri- och vattenbruksprodukter i Europa 

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  127 504,87  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år avseende pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

III/708 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 11 — HAVSFRÅGOR OCH FISKE

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 11 06 — EUROPEISKA HAVS- OCH FISKERIFONDEN (EHFF)  (forts.)  

11 06 77  (forts.)  

11 06 77 11 Pilotprojekt –  Modernisering av fiskerikontrollen och optimering av fartygsövervakningen med hjälp av innovativa 
europeiska system  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år avseende pilotprojektet. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

11 06 77 13 Förberedande åtgärd  –  Gemensamt utbildningsprogram för skeppare på små yrkesfartyg  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 300 000 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 11 06  —  EUROPEISKA HAVS- OCH FISKERIFONDEN (EHFF)  (forts.)  

11 06 77 (forts.)  

11 06 77 14 Pilotprojekt – Maritima färdigheter för alla  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 400 000 p.m. 390 000 1 300 000,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

11 06 77 15 Pilotprojekt –  Handbok för god praxis för kryssningar 

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 350 000 p.m. 210 000 700 000,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

III/710 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 11 06 — EUROPEISKA HAVS- OCH FISKERIFONDEN (EHFF)  (forts.)  

11 06 77  (forts.)  

11 06 77 16 Pilotprojekt – Unionsplattform för fiskeri- och vattenbruksproducentorganisationer  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 200 000 p.m. 150 000 500 000,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

11 06 77 17 Pilotprojekt – Kontrollprogram för fritidsfiske efter havsabborre  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 150 000 p.m. 90 000 300 000,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

5.7.2019 SV III/711Förslag till allmän budget 2020 
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

AVDELNING 12 

FINANSIELL STABILITET, FINANSIELLA TJÄNSTER OCH KAPITALMARKNADSUNIONEN  

III/712 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN



 

AVDELNING 12 

FINANSIELL STABILITET, FINANSIELLA TJÄNSTER OCH KAPITALMARKNADSUNIONEN 

Allmän sammanfattning av anslag (2020 och 2019) och genomförande (2018)  

Avdelning 
Kapitel 

Rubrik 
Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

12 01 ADMINISTRATIVA 
UTGIFTER FÖR POLITI- 
KOMRÅDET FINANSIELL 
STABILITET, FINANSIELLA 
TJÄNSTER OCH KAPIT- 
ALMARKNADSUNIONEN 46 781 013 46 781 013 45 696 841 45 696 841 44 228 040,60 44 228 040,60 

12 02 FINANSIELLA TJÄNSTER 
OCH KAPITALMARKNADER 67 357 752 68 629 429 72 932 650 74 700 650 53 787 651,35 52 037 367,09  

Avdelning 12 –  Totalt 114 138 765 115 410 442 118 629 491 120 397 491 98 015 691,95 96 265 407,69  

5.7.2019 SV III/713Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
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AVDELNING 12 

FINANSIELL STABILITET, FINANSIELLA TJÄNSTER OCH KAPITALMARKNADSUNIONEN 

KAPITEL 12 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET FINANSIELL STABILITET, FINANSIELLA 
TJÄNSTER OCH KAPITALMARKNADSUNIONEN  

Artiklarna 1, 2, 3 och 5 redovisas i närmare detalj i kapitel XX 01 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 2018–2020 

12 01 ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR 
POLITIKOMRÅDET FINANSIELL 
STABILITET, FINANSIELLA TJÄNSTER 
OCH KAPITALMARKNADSUNIONEN  

12 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt 
anställda för politikområdet Finansiell 
stabilitet, finansiella tjänster och kapit- 
almarknadsunionen  5,2 38 484 250 37 554 590 35 771 742,05 92,95  

12 01 02 Extern personal och andra administrativa 
utgifter till stöd för politikområdet 
Finansiell stabilitet, finansiella tjänster och 
kapitalmarknadsunionen  

12 01 02 01 Extern personal 5,2 3 442 293 3 370 779 2 589 246,49 75,22 

12 01 02 11 Andra administrativa utgifter 5,2 2 329 993 2 253 781 3 003 180,11 128,89  

Artikel 12 01 02 – Delsumma 5 772 286 5 624 560 5 592 426,60 96,88  

12 01 03 Utgifter för utrustning och tjänster för 
informations- och kommunikationsteknik 
för politikområdet Finansiell stabilitet, 
finansiella tjänster och kapitalmarknadsu- 
nionen  5,2 2 524 477 2 517 691 2 863 871,95 113,44  

Kapitel 12 01 – Totalt 46 781 013 45 696 841 44 228 040,60 94,54  

12 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda för politikområdet Finansiell stabilitet, finansiella tjänster och 
kapitalmarknadsunionen  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

38 484 250 37 554 590 35 771 742,05 

III/714 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 12 —  FINANSIELL STABILITET, FINANSIELLA TJÄNSTER OCH KAPITALMARKNADSUNIONEN



 

KAPITEL 12 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET FINANSIELL STABILITET, FINANSIELLA TJÄNSTER 
OCH KAPITALMARKNADSUNIONEN  (forts.)  

12 01 02 Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet Finansiell stabilitet, finansiella 
tjänster och kapitalmarknadsunionen  

12 01 02 01 Extern personal  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

3 442 293 3 370 779 2 589 246,49 

12 01 02 11 Andra administrativa utgifter  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

2 329 993 2 253 781 3 003 180,11 

12 01 03 Utgifter för utrustning och tjänster för informations- och kommunikationsteknik för politikområdet Finansiell 
stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

2 524 477 2 517 691 2 863 871,95 

5.7.2019 SV III/715Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
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KAPITEL 12 02 — FINANSIELLA TJÄNSTER OCH KAPITALMARKNADER 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

12 02 FINANSIELLA 
TJÄNSTER OCH 
KAPITAL- 
MARKNADER  

12 02 01 Genomförande och 
utveckling av den inre 
marknaden för finan- 
siella tjänster  1,1 3 316 355 3 450 000 3 500 000 4 600 000 4 064 080,96 4 143 403,12 120,10  

12 02 03 Normer för finansiell 
rapportering och 
revision 1,1 8 788 000 8 739 500 8 615 000 8 515 000 8 236 600,— 7 777 196,20 88,99  

12 02 04 Europeiska bankmyn- 
digheten (EBA)  1,1 18 973 718 18 973 718 19 158 256 19 158 256 17 126 495,56 17 126 495,56 90,26  

12 02 05 Europeiska 
försäkrings- och tjän- 
stepensionsmyndigheten 
(Eiopa)  1,1 10 762 303 10 762 303 12 374 234 12 374 234 9 525 881,68 9 525 881,68 88,51  

12 02 06 Europeiska värdep- 
appers- och marknads- 
myndigheten (Esma)  1,1 24 017 376 24 017 376 27 235 160 27 235 160 11 965 818,15 11 965 818,15 49,82  

12 02 08 Att stärka konsum- 
enters och andra slut- 
användares delaktighet 
i utformningen av 
unionens politik i fråga 
om finansiella tjänster  1,1 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000,— 1 304 750,36 86,98  

12 02 77 Pilotprojekt och 
förberedande åtgärder  

12 02 77 06 Pilotprojekt  –  Över- 
gripande arbetsgrupp för 
distribuerad datab- 
asteknik och offentliga 
myndigheters använd- 
ningsmöjligheter 1,1 p.m. 446 532 p.m. 593 000 499 895,— 193 822,02 43,41 

III/716 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 
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KAPITEL 12 02 — FINANSIELLA TJÄNSTER OCH KAPITALMARKNADER  (forts.) 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar  

12 02 77 (forts.) 

12 02 77 07 Pilotprojekt  –  Att skapa 
en verklig bankunion –  
Forskning om skillnader 
i bankrelaterade lagar 
och regleringar i 
euroområdets länder och 
behovet av att 
harmonisera dem inom 
en bankunion 1,1 p.m. p.m. p.m. 250 000 488 880,— 0,—  

12 02 77 08 Pilotprojekt  –  Euro- 
peiska fonden för gräs- 
rotsinvesteringar 1,1 p.m. 190 000 p.m. 200 000 380 000,— 0,—  0 

12 02 77 09 Pilotprojekt  –  Kapacitet- 
suppbyggnad för att 
utveckla metodologiska 
delmål för integreringen 
av miljö- och klim- 
atrisker i unionens till- 
synsram för banker 1,1 p.m. 550 000 550 000 275 000  

Artikel 12 02 77 –  
Delsumma 

p.m. 1 186 532 550 000 1 318 000 1 368 775,— 193 822,02 16,34  

Kapitel 12 02  –  Totalt 67 357 752 68 629 429 72 932 650 74 700 650 53 787 651,35 52 037 367,09 75,82  

12 02 01 Genomförande och utveckling av den inre marknaden för finansiella tjänster  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

3 316 355 3 450 000 3 500 000 4 600 000 4 064 080,96 4 143 403,12  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för åtgärder som bidrar till fullbordandet av den inre marknaden och till dess 
funktionssätt och utveckling på områdena finansiella tjänster, finansiell stabilitet och kapitalmarknadsunionen och 
bidragande åtgärder, särskilt följande: 

—  Tillnärmning gentemot medborgarna och företagen, vilket inbegriper en utvidgad och stärkt dialog med 
medborgarna och företagen genom åtgärder som syftar till att den inre marknaden ska fungera bättre och att 
säkerställa att medborgare och företag till fullo kan utnyttja de omfattande rättigheter och möjligheter som är ett 
resultat av införandet och fördjupandet av en inre marknad utan gränser, samt genom åtgärder för att följa upp 
och utvärdera hur medborgare och företag i praktiken tillvaratar sina rättigheter och möjligheter för att 
därigenom kunna fastställa och undanröja eventuella hinder som gör att dessa inte tillvaratas till fullo. 
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KAPITEL 12 02 — FINANSIELLA TJÄNSTER OCH KAPITALMARKNADER  (forts.)  

12 02 01 (forts.) 

—  En heltäckande granskning av regelverket i syfte att göra nödvändiga ändringar och en analys av effektiviteten 
av de åtgärder som vidtagits för en väl fungerande inre marknad för finansiella tjänster och en utvärdering av den 
inre marknadens totala effekter på företagen och på ekonomin, vilket även omfattar köp av uppgifter och 
kommissionens tillgång till externa databaser, samt riktade åtgärder för att öka förståelsen för den inre 
marknadens funktion och uppmuntran till aktivt deltagande i dess utveckling. 

—  Säkerställande av den inre marknadens fullbordande och förvaltningen av den, i synnerhet när det gäller 
pensioner, fri rörlighet för kapital och finansiella tjänster, och övervaka medlemsstaternas genomförande av 
reglering. 

—  Utvidgning av strategin för framtagning av statistik om olika finansiella tjänstesektorer och statistiska utveck- 
lingsprojekt i samarbete med Eurostat och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). 

—  Förstärkning och utveckling av finans- och kapitalmarknaderna och finansiella tjänster för företag och enskilda. 
Anpassning av villkoren för dessa marknader, i synnerhet när det gäller kontroll och reglering av aktörernas 
verksamhet och transaktionerna för att ta hänsyn till utvecklingen på unionsnivå och globalt, införandet av euron 
och nya finansiella instrument, genom nya initiativ i syfte att sammanställa och analysera regleringens samlade 
effekt.  

—  En förbättring av betalningssystemen och finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag på den inre 
marknaden. Minskning av kostnader och tid för sådana transaktioner med hänsyn till den effektivisering den inre 
marknaden bör leda till. Utvidgning och stärkande av de yttre aspekterna på nu gällande direktiv för finansin- 
stitut, ömsesidigt erkännande av finansieringsinstrument med tredjeland, internationella förhandlingar samt hjälp 
till tredjeland att införa marknadsekonomi.  

—  Genomförande av de många åtgärder som tillkännagavs i handlingsplanen för europeisk bolagsrätt och företags- 
styrning, vilket kan utmynna i studier av särskilda frågor, i syfte att utarbeta de förslag till rättsakter som behövs.  

—  Aktiv medverkan vid möten anordnade av internationella sammanslutningar/organisationer, t.ex. den inter- 
nationella organisationen för försäkringstillsynsmyndigheter (IAIS) och den internationella organisationen för 
värdepapperstillsyn (Iosco). Detta omfattar också utgifter för kommissionens medverkan som medlem i gruppen.  

—  Utarbetandet av utvärderingar och konsekvensanalyser för olika aspekter av den politik som ingår i detta kapitel 
med syftet att nya åtgärder vidtas eller att befintliga åtgärder ses över på detta område. 

—  Utarbetandet och underhållet av informationssystem för införande och övervakning av den politik som rör den 
inre marknaden för finansiella tjänster.  

—  Stöd till verksamhet avsedd att bidra till unionens politiska mål genom en mer enhetlig tillsyn och dito 
samarbete, och stöd till den finansiella rapporteringen både inom och utanför unionen. 
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Detta anslag är också avsett att täcka utgifter för konsulttjänster, studier, undersökningar, utvärderingar, expertmöten, 
informations- och kommunikationsverksamhet, upplysnings- och utbildningsmaterial samt publikationer som direkt 
kan knytas till förverkligandet av de mål eller åtgärder som omfattas av denna artikel, samt alla andra utgifter för 
tekniskt eller administrativt bistånd. 

Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, 
måste läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp  – som härrör från Eftastaternas bidrag, 
vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter i 
enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande 
anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”  till denna del i 
utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.  

Rättslig grund  

En uppgift som följer av kommissionens administrativa självständighet enligt 58.2 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om 
ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) 
nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om 
upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).  

12 02 03 Normer för finansiell rapportering och revision  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

8 788 000 8 739 500 8 615 000 8 515 000 8 236 600,— 7 777 196,20  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter som uppkommer i samband med unionsprogrammet till stöd för särskild 
verksamhet på området för finansiella tjänster, finansiell rapportering och revision. 

Programmets allmänna mål är att förbättra den inre marknadens funktionsvillkor genom att stödja vissa organs 
insatser, verksamhet och åtgärder inom finansiella tjänster, finansiell rapportering och revision. 

Stöd från unionen är mycket viktigt för att garantera en effektiv och ändamålsenlig övervakning av den inre 
marknaden för finansiella tjänster, inte minst mot bakgrund av den senaste finanskrisen. 

Programmet omfattar verksamhet för att utarbeta eller bidra till utarbetandet av standarder samt för att tillämpa, 
bedöma eller övervaka standarder eller utöva tillsyn över normgivningsprocesser till stöd för genomförandet av 
unionens politik på området för finansiell rapportering och revision. 
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Detta program utgör en fortsättning på det gemenskapsprogram till stöd för särskild verksamhet på området 
finansiella tjänster, finansiell rapportering och revision som inrättades genom Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 716/2009/EG av den 16 september 2009 om inrättande av ett gemenskapsprogram till stöd för särskild 
verksamhet på området finansiella tjänster, finansiell rapportering och revision (EUT L 253, 25.9.2009, s. 8).  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2014 av den 3 april 2014 om inrättande av ett unionsprogram 
till stöd för särskild verksamhet inom finansiell rapportering och revision för perioden 2014–2020 och om 
upphävande av beslut nr 716/2009/EG (EUT L 105, 8.4.2014, s. 1). 

12 02 04 Europeiska bankmyndigheten (EBA)  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

18 973 718 18 973 718 19 158 256 19 158 256 17 126 495,56 17 126 495,56  

Anmärkningar  

Med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114, och förordning (EU) nr 
1093/2010, ska den europeiska bankmyndigheten ingå i ett europeiskt system för finansiell tillsyn (ESFS). ESFS 
huvudsakliga syfte ska vara att se till att gällande regler för den finansiella sektorn tillämpas på ett sätt som bevarar 
den finansiella stabiliteten och därmed garanterar förtroendet för det finansiella systemet som helhet och ett 
tillräckligt skydd för konsumenter av finansiella tjänster. 

Detta anslag är avsett att bidra till Europeiska bankmyndighetens utgifter för personal samt administrativa utgifter 
(avdelningarna 1 och 2) samt driftsutgifter för arbetsprogrammet (avdelning 3). 

Europeiska bankmyndighetens inkomster omfattar också bidrag från nationella offentliga myndigheter i medlems- 
stater som är behöriga att utöva tillsyn över finansinstitut samt bidrag från Eftas nationella offentliga myndigheter. 

Europeiska bankmyndigheten ska informera Europaparlamentet och rådet om anslagsöverföringar mellan posterna 
för driftsutgifter och administrativa utgifter. 

Behandling som sådana inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 b i budgetförordningen som ska 
föras upp under punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen ska förbehållas belopp som återbetalts i enlighet 
med artikel 17 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudget- 
förordning för de organ som inrättats enligt EUF-fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (EUT L 122, 10.5.2019, s. 1). 
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Tjänsteförteckningen för Europeiska bankmyndigheten återfinns i bilagan  ”Personal” till detta avsnitt. 

Unionens bidrag för 2020 uppgår till totalt 19 076 140 euro. Ett belopp på 102 422 euro från återvinning av 
överskott som härstammar från unionens bidrag 2018 ska läggas till det belopp på 18 973 718 euro som tas upp i 
budgeten.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en 
europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten) och om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om 
upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).  

Referensrättsakter  

Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning, som lagts fram av kommissionen den 12 september 
2018, om ändring av förordning (EU) 
nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), förordning (EU) nr 
1094/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndig- 
heten), förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- 
och marknadsmyndigheten), förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder, förordning (EU) nr 346/ 
2013 om europeiska fonder för socialt företagande, förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella 
instrument, förordning (EU) nr 2015/760 om europeiska långsiktiga investeringsfonder, förordning (EU) 2016/1011 
om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta 
investeringsfonders resultat, förordning (EU) 2017/1129 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper 
erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder 
för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism (COM(2018) 646 
final).  

12 02 05 Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) 

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

10 762 303 10 762 303 12 374 234 12 374 234 9 525 881,68 9 525 881,68  

Anmärkningar  

Med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114, och förordning (EU) 
nr 1094/2010, ska den europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten ingå i ett europeiskt system för 
finansiell tillsyn (ESFS). ESFS huvudsakliga syfte ska vara att se till att gällande regler för den finansiella sektorn 
tillämpas på ett sätt som bevarar den finansiella stabiliteten och därmed garanterar förtroendet för det finansiella 
systemet som helhet och ett tillräckligt skydd för konsumenter av finansiella tjänster. 

5.7.2019 SV III/721Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 12  — FINANSIELL STABILITET, FINANSIELLA TJÄNSTER OCH KAPITALMARKNADSUNIONEN

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2010&mm=12&jj=15&type=L&nnn=331&pppp=0012&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 12 02 — FINANSIELLA TJÄNSTER OCH KAPITALMARKNADER  (forts.)  

12 02 05 (forts.)  

Detta anslag är avsett att täcka Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens utgifter för personal samt 
administrativa utgifter (avdelningarna 1 och 2) samt driftsutgifter för arbetsprogrammet (avdelning 3). 

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten ska informera Europaparlamentet och rådet om anslags- 
överföringar mellan posterna för driftsutgifter och administrativa utgifter. 

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens inkomster omfattar också bidrag från nationella offentliga 
myndigheter i medlemsstater som är behöriga att utöva tillsyn över finansinstitut samt bidrag från Eftas nationella 
offentliga myndigheter. 

Behandling som sådana inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 b i budgetförordningen som ska 
föras upp under punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen ska förbehållas belopp som återbetalts i enlighet 
med artikel 17 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudget- 
förordning för de organ som inrättats enligt EUF-fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (EUT L 122, 10.5.2019, s. 1). 

Tjänsteförteckningen för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten återfinns i bilagan ”Personal” till 
detta avsnitt. 

Unionens bidrag för 2020 uppgår till totalt 10 804 000 euro. Ett belopp på 41 697 euro från återvinning av överskott 
som härstammar från unionens bidrag 2018 ska läggas till det belopp på 10 762 303 euro som tas upp i budgeten.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en 
europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och om ändring av beslut 
nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 48).  

Referensrättsakter  

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning, framlagt av kommissionen den 20 september 2017, om 
ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bank- 
myndigheten), förordning (EU) nr 1094/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska 
försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk 
tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), förordning (EU) nr 345/2013 om euro- 
peiska riskkapitalfonder, förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande, förordning 
(EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument, förordning (EU) 2015/760 om europeiska långsiktiga 
investeringsfonder, förordning (EU) 2016/1011 om index som används som referensvärden för finansiella instrument 
och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och förordning (EU) 2017/1129 om prospekt som 
ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad 
(COM(2017) 536 final). 
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12 02 06 Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

24 017 376 24 017 376 27 235 160 27 235 160 11 965 818,15 11 965 818,15  

Anmärkningar  

Med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114, och förordning (EU) 
nr 1095/2010, ska den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ingå i ett europeiskt system för 
finansiell tillsyn (ESFS). ESFS huvudsakliga syfte ska vara att se till att gällande regler för den finansiella sektorn 
tillämpas på ett sätt som bevarar den finansiella stabiliteten och därmed garanterar förtroendet för det finansiella 
systemet som helhet och ett tillräckligt skydd för konsumenter av finansiella tjänster. 

Detta anslag är avsett att täcka Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens utgifter för personal samt 
administrativa utgifter (avdelningarna 1 och 2) samt driftsutgifter för arbetsprogrammet (avdelning 3). 

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens inkomster omfattar också bidrag från nationella offentliga 
myndigheter i medlemsstater som är behöriga att utöva tillsyn över finansmarknadsaktörer samt bidrag från Eftas 
nationella offentliga myndigheter. 

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ska informera Europaparlamentet och rådet om anslagsöver- 
föringar mellan posterna för driftsutgifter och administrativa utgifter. 

Behandling som sådana inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 b i budgetförordningen som ska 
föras upp under punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen ska förbehållas belopp som återbetalts i enlighet 
med artikel 17 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudget- 
förordning för de organ som inrättats enligt EUF-fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (EUT L 122, 10.5.2019, s. 1). 

Tjänsteförteckningen för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten återfinns i bilagan  ”Personal” till 
detta avsnitt. 

Unionens bidrag för 2020 uppgår till totalt 24 149 000 euro. Ett belopp på 131 624 euro från återvinning av 
överskott som härstammar från unionens bidrag 2018 ska läggas till det belopp på 24 017 376 euro som tas upp i 
budgeten.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en 
europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/ 
2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84). 
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Referensrättsakter  

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning, framlagt av kommissionen den 20 september 2017, om 
ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bank- 
myndigheten), förordning (EU) nr 1094/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska 
försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk 
tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), förordning (EU) nr 345/2013 om euro- 
peiska riskkapitalfonder, förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande, förordning 
(EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument, förordning (EU) 2015/760 om europeiska långsiktiga 
investeringsfonder, förordning (EU) 2016/1011 om index som används som referensvärden för finansiella instrument 
och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och förordning (EU) 2017/1129 om prospekt som 
ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad 
(COM(2017) 536 final).  

12 02 08 Att stärka konsumenters och andra slutanvändares delaktighet i utformningen av unionens politik i fråga om 
finansiella tjänster  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000,— 1 304 750,36  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att inom ramen för ett särskilt program täcka och stödja särskild verksamhet som syftar till att 
stärka konsumenternas och andra slutanvändares delaktighet i utformningen av unionens politik i fråga om 
finansiella tjänster. 

Programmet kommer att göra det möjligt att samfinansiera verksamhet som utförs av två icke-vinstdrivande 
organisationer, Finance Watch och Better Finance, för att ytterligare stärka konsumenters och andra slutanvändares 
delaktighet i utformningen av unionens politik i fråga om finansiella tjänster och informera dem om frågor som är 
viktiga vid reglering av den finansiella sektorn. 

Programmet kommer att omfatta forskning, informations- och kommunikationsverksamhet, verksamhet som stärker 
samverkan mellan medlemmarna i varje organisation och opinionsbildande verksamhet som stärker medlemmarnas 
ställning. 

Stöd från unionen är av avgörande betydelse för att säkerställa att de politiska mål som hittills har uppnåtts genom 
de tidigare pilotprojekten och förberedande åtgärder upprätthålls under perioden 2017–2020.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/826 av den 17 maj 2017 om inrättande av ett unionsprogram 
till stöd för särskilda verksamheter för att stärka delaktigheten för konsumenter och andra slutanvändare av 
finansiella tjänster i utformningen av unionens politik på området för finansiella tjänster för perioden 2017–2020 
(EUT L 129, 19.5.2017, s. 17). 
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KAPITEL 12 02 — FINANSIELLA TJÄNSTER OCH KAPITALMARKNADER (forts.)  

12 02 77 Pilotprojekt och förberedande åtgärder  

12 02 77 06 Pilotprojekt –  Övergripande arbetsgrupp för distribuerad databasteknik och offentliga myndigheters användnings- 
möjligheter  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 446 532 p.m. 593 000 499 895,— 193 822,02  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) 
nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

12 02 77 07 Pilotprojekt –  Att skapa en verklig bankunion  –  Forskning om skillnader i bankrelaterade lagar och regleringar i 
euroområdets länder och behovet av att harmonisera dem inom en bankunion  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 250 000 488 880,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) 
nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 12 02 — FINANSIELLA TJÄNSTER OCH KAPITALMARKNADER  (forts.)  

12 02 77 (forts.)  

12 02 77 08 Pilotprojekt – Europeiska fonden för gräsrotsinvesteringar  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 190 000 p.m. 200 000 380 000,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) 
nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

12 02 77 09 Pilotprojekt –  Kapacitetsuppbyggnad för att utveckla metodologiska delmål för integreringen av miljö- och 
klimatrisker i unionens tillsynsram för banker  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 550 000 550 000 275 000 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom pilotprojektet. 

Miljö- och klimatrisker medför utmaningar som inte på lämpligt sätt beaktas inom den finansiella sektorn. Mellan 60 
och 80 procent av börsnoterade företags kol-, olje- och gasreserver kan omöjligen  ”brännas upp” om världen ska ha 
en chans att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2°C och till så nära 1,5°C som möjligt, enligt 
överenskommelsen vid COP21 i Paris. Detta innebär i praktiken att en väsentlig källa till globala systemrisker för 
närvarande är integrerad i unionens och globala finansmarknader på grund av sådana strandade tillgångar. 
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KAPITEL 12 02 — FINANSIELLA TJÄNSTER OCH KAPITALMARKNADER (forts.)  

12 02 77 (forts.) 

12 02 77 09 (forts.)  

I sin handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt som antogs i mars 2018 påpekar kommissionen att  ”Ökningen 
av antalet väderrelaterade naturkatastrofer innebär att försäkringsbolagen måste förbereda sig för högre kostnader. 
Banker kommer också att exponeras mot större förluster till följd av den lägre lönsamheten i de företag som är mest 
utsatta för klimatförändringar eller starkt beroende av krympande naturtillgångar [...] närmare 50 % av euroområdets 
banker är exponerade för risker som direkt eller indirekt beror på klimatförändringen”. 

Inom ramen för handlingsplanen för finansiering av hållbar tillväxt meddelade kommissionen att den skulle lägga 
fram ett förslag till förordning under andra kvartalet 2018 om principerna och tillämpningsområdet för en union- 
staxonomi för hållbar verksamhet som rör klimat, miljö och samhällsansvar. Syftet är att integrera unionens framtida 
hållbarhetstaxonomi i unionslagstiftningen och erbjuda en grund för bruket av ett sådant klassificeringssystem i 
förbindelse med olika rättsliga grunder såsom för tillsynsstandarder för banker. Kommissionen kommer dessutom att 
inrätta en teknisk expertgrupp för hållbar finansiering. Gruppen kommer att få i uppdrag att, utifrån ett brett samråd 
med alla berörda intressenter, offentliggöra en rapport med en första taxonomi med särskild inriktning på verksamhet 
som ska minska klimatförändringarna första kvartalet 2019. 

I detta sammanhang antog Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor ett betänkande om hållbar 
finansiering, där man uppmanade kommissionen att anta en lagstiftningsstrategi och en färdplan som bland annat 
syftar till att mäta hållbarhetsrisker inom Basel IV-tillsynsramen för banker. Betänkandet innehåller ett åtagande om 
att inleda ett unionspilotprojekt inom ramen för nästa årliga budget för att börja utveckla en metod för detta ändamål 
samt en uppmaning om att införa europeiska  ”koldioxidstresstester”  och en färdplan för obligatorisk rapportering av 
”koldioxidintensiva strandade tillgångar”. 

Detta pilotprojekt kommer att stödja den verksamhet som utförs av kommissionen och expertgruppen för hållbar 
finansiering genom att avsätta särskilda resurser för att undersöka hur man kan utveckla metoder som kan användas 
av tillsynsmyndigheter för att mäta intensiteten för de klimat- och miljörisker som banker exponeras för (däribland 
risker som rör värdeminskning av tillgångar till följd av regleringsändringar). Sådana särskilda resurser kommer 
också att stödja kapacitetsuppbyggnad för utveckling av en metod för koldioxidstresstester. 

Metoden måste baseras på specifika kvalitativa kriterier och kvantitativa indikatorer, och kommer att användas av 
tillsynsmyndigheter för att bedöma i) om bankerna hanterar ovannämnda risker på lämpligt sätt och ii) om en banks 
övergripande affärsstrategi och investeringspolicy följer Parismålen och unionens miljö-, samhällsansvars- och 
bolagsstyrningsmål. Projektet förväntas bygga på den unionstaxonomi som ska fastställas av expertgruppen och 
vidareutvecklas av den plattform som ska inrättas av kommissionen.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) 
nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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AVDELNING 13 

REGIONAL- OCH STADSPOLITIK 

Allmän sammanfattning av anslag (2020 och 2019) och genomförande (2018)  

Avdelning 
Kapitel 

Rubrik 
Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

13 01 ADMINISTRATIVA UTGIFTER 
FÖR POLITIKOMRÅDET 
REGIONAL- OCH STADSPOLITIK 94 221 638 94 221 638 91 407 077 91 407 077 90 474 469,28 90 474 469,28 

13 03 EUROPEISKA REGIONALA 
UTVECKLINGSFONDEN OCH 
ANNAN REGIONAL 
VERKSAMHET 32 032 115 121 27 452 207 448 31 163 320 772 26 733 290 373 34 973 174 793,94 30 067 921 586,90 

13 04 SAMMANHÅLLNINGSFONDEN 10 089 302 692 8 323 164 696 9 778 080 799 7 730 676 635 10 717 100 243,83 9 252 274 889,86 

13 05 INSTRUMENTET FÖR STÖD 
INFÖR ANSLUTNINGEN  –  
REGIONAL UTVECKLING OCH 
REGIONALT OCH TERRI- 
TORIELLT SAMARBETE 81 436 386 43 585 980 91 453 604 127 494 828 92 625 768,27 63 678 116,99 

13 06 SOLIDARITETSFONDEN 50 000 000 50 000 000 343 551 794 343 551 794 151 889 676,—  151 889 676,—  

13 07 STÖDORDNING 33 762 000 35 000 000 35 122 000 25 000 000 34 473 000,—  26 290 488,65 

13 08 STÖDPROGRAMMET FÖR 
STRUKTURREFORMER  –  
OPERATIVT TEKNISKT STÖD 84 795 000 54 800 000 79 376 000 40 000 000 30 500 000,—  15 480 813,78 

Avdelning 13 –  Totalt 42 465 632 837 36 052 979 762 41 582 312 046 35 091 420 707 46 090 237 951,32 39 668 010 041,46  
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AVDELNING 13 

REGIONAL- OCH STADSPOLITIK 

KAPITEL 13 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET REGIONAL- OCH STADSPOLITIK  

Artiklarna 1, 2, 3 och 5 redovisas i närmare detalj i kapitel XX 01 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 2018–2020 

13 01 ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR 
POLITIKOMRÅDET REGIONAL- 
OCH STADSPOLITIK  

13 01 01 Utgifter avseende tjänstemän och till- 
fälligt anställda inom politikområdet 
Regional- och stadspolitik  5,2 66 292 226 64 225 525 62 250 708,49 93,90  

13 01 02 Extern personal och andra adminis- 
trativa utgifter för politikområdet 
Regional- och stadspolitik  

13 01 02 01 Extern personal 5,2 2 106 282 2 027 632 2 651 293,—  125,88 

13 01 02 11 Andra administrativa utgifter 5,2 2 592 613 2 547 285 2 586 931,—  99,78  

Artikel 13 01 02 – Delsumma 4 698 895 4 574 917 5 238 224,—  111,48 

13 01 03 Utgifter avseende tjänster och 
utrustning för informations- och 
kommunikationsteknik inom politi- 
kområdet Regional- och stadspolitik  5,2 4 348 615 4 305 733 4 983 880,91 114,61  

13 01 04 Stödutgifter för verksamhet och 
program inom politikområdet 
Regional- och stadspolitik  

13 01 04 01 Stödutgifter för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf) 1,2 10 860 000 11 160 000 11 123 045,92 102,42 

13 01 04 02 Stödutgifter för Instrumentet för stöd 
inför anslutningen – Regional 
utveckling 4 1 951 902 1 951 902 1 887 724,—  96,71 

13 01 04 03 Stödutgifter för Sammanhållnings- 
fonden 1,2 4 140 000 4 140 000 4 087 319,35 98,73 

13 01 04 04 Stödutgifter för stödprogrammet för 
strukturreformer 1,2 1 930 000 1 049 000 903 566,61 46,82  

Artikel 13 01 04 – Delsumma 18 881 902 18 300 902 18 001 655,88 95,34  

Kapitel 13 01  –  Totalt 94 221 638 91 407 077 90 474 469,28 96,02  
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KAPITEL 13 01  —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET REGIONAL- OCH STADSPOLITIK  (forts.)  

13 01 01 Utgifter avseende tjänstemän och tillfälligt anställda inom politikområdet Regional- och stadspolitik  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

66 292 226 64 225 525 62 250 708,49  

13 01 02 Extern personal och andra administrativa utgifter för politikområdet Regional- och stadspolitik  

13 01 02 01 Extern personal  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

2 106 282 2 027 632 2 651 293,—  

13 01 02 11 Andra administrativa utgifter  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

2 592 613 2 547 285 2 586 931,—  

13 01 03 Utgifter avseende tjänster och utrustning för informations- och kommunikationsteknik inom politikområdet 
Regional- och stadspolitik  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

4 348 615 4 305 733 4 983 880,91  

13 01 04 Stödutgifter för verksamhet och program inom politikområdet Regional- och stadspolitik  

13 01 04 01 Stödutgifter för Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

10 860 000 11 160 000 11 123 045,92  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka tekniskt stöd som finansieras genom Europeiska regionala utvecklingsfonden i 
enlighet med artiklarna 58 och 118 i förordning (EU) nr 1303/2013. Det tekniska stödet kan finansiera åtgärder som 
rör förberedelser, övervakning, administrativt och tekniskt stöd, utvärdering, revision och kontroll och som behövs 
för tillämpningen av den förordningen. 

Det får särskilt användas för att täcka följande:  

—  stödutgifter (utgifter för representation, utbildning, möten, tjänsteresor, översättningar, informationssystem), 
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KAPITEL 13 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET REGIONAL- OCH STADSPOLITIK  (forts.)  

13 01 04  (forts.)  

13 01 04 01  (forts.)  

—  utgifter för extern personal vid huvudkontoret (kontraktsanställda, utsända nationella experter eller inhyrd 
personal) upp till 3 060 000 EUR, samt tjänsteresor för sådan personal som finansieras genom detta anslag. 

Inkomster avsatta för särskilda ändamål kan ge upphov till ytterligare anslag enligt denna punkt, i enlighet med 
artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska regionala 
utvecklingsfonden och om särskilda bestämmelser för målet Investering för tillväxt och sysselsättning samt om 
upphävande av förordning (EG) nr 1080/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 289). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhålln- 
ingsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om 
fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) 
nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320). 

13 01 04 02 Stödutgifter för Instrumentet för stöd inför anslutningen –  Regional utveckling  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

1 951 902 1 951 902 1 887 724,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka åtgärder för tekniskt stöd inom föranslutningsinstrumentet, utfasningen av föranslutn- 
ingsstödet och stödet för ekonomisk utveckling inom den turkcypriotiska befolkningsgruppen, särskilt följande: 

—  Utgifter med anknytning till utarbetande, bedömning, godkännande, uppföljning, kontroll, revision och utvär- 
dering av de fleråriga programmen och/eller individuella verksamheter och projekt inom instrumentets regional- 
utvecklingsdel. Åtgärderna kan inbegripa avtal om tekniskt stöd, undersökningar, kortfristiga konsulttjänster, 
möten, utbyte av erfarenheter, nätverk, kommunikation och informationsevenemang inklusive utveckling av 
kommunikationsstrategier och övergripande kommunikation om unionens politiska prioriteringar, utbildning, 
publikationer direkt knutna till programmets mål samt andra stödåtgärder som utförs av kommissionens centrala 
avdelningar eller delegationerna i mottagarländerna.  

—  Utgifter för tekniskt och administrativt stöd som inte omfattar myndighetsutövning och som kommissionen 
lägger ut på entreprenad i form av tillfälliga avtal om tjänster till nytta för stödmottagarna och kommissionen. 
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KAPITEL 13 01  —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET REGIONAL- OCH STADSPOLITIK  (forts.)  

13 01 04 (forts.) 

13 01 04 02  (forts.) 

—  Installation, drift och sammankoppling av datasystem för förvaltning, inspektion och utvärdering. 

—  Förbättringar av utvärderingsmetoder och utbyte av information om praxis på detta område. 

—  Utgifter för forskningsverksamhet om relevanta frågor och för spridning av forskningsresultaten.  

—  Utgifter för extern personal vid huvudkontoret samt Eupso i Nicosia (kontraktsanställda, utsända nationella 
experter eller inhyrd personal) på upp till 1 873 475 EUR, inbegripet tjänsteresor för sådan personal som 
finansieras genom detta anslag. 

Detta anslag är också avsett att stödja administrativt lärande och samarbete med icke-statliga organisationer och 
arbetsmarknadens parter. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som härrör från bidrag från medlemsstaterna och från 
tredjeländer eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF-fördraget eller Euratomfördraget, 
avsedda för särskilda biståndsprojekt eller program som finansieras av unionen och förvaltas av kommissionen. 
Dessa belopp härrör från bidragen enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, vilka utgör inkomster som avsätts för att 
täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 21.2 a ii och e i budgetförordningen. De belopp som tillförs 
posten för utgifter för administrativt stöd kommer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i budgetför- 
ordningen, att fastställas utifrån bidragsavtalet för varje operativt program, och i genomsnitt ska dessa anslag inte 
överstiga 4 % av bidragen till det motsvarande programmet i varje kapitel. 

Detta anslag täcker administrativa utgifter enligt kapitlen 13 05 och 13 07. 

13 01 04 03 Stödutgifter för Sammanhållningsfonden  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

4 140 000 4 140 000 4 087 319,35  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka åtgärder för tekniskt stöd som finansieras genom Sammanhållningsfonden i enlighet 
med artiklarna 58 och 118 i förordning (EU) nr 1303/2013. Det tekniska stödet kan finansiera åtgärder som rör 
förberedelser, övervakning, administrativt och tekniskt stöd, utvärdering, revision och kontroll och som behövs för 
tillämpningen av den förordningen. 

Det får särskilt användas för att täcka följande: 

—  stödutgifter (utgifter för representation, utbildning, möten, tjänsteresor, översättningar, informationssystem). 
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KAPITEL 13 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET REGIONAL- OCH STADSPOLITIK  (forts.)  

13 01 04  (forts.)  

13 01 04 03  (forts.)  

—  utgifter för extern personal vid huvudkontoret (kontraktsanställda, utsända nationella experter eller inhyrd 
personal) upp till 1 340 000 EUR, samt tjänsteresor för sådan personal som finansieras genom detta anslag. 

Inkomster avsatta för särskilda ändamål kan ge upphov till ytterligare anslag enligt denna punkt, i enlighet med 
artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1300/2013 av den 17 december 2013 om Sammanhållnings- 
fonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1084/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 281). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhålln- 
ingsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om 
fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) 
nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320). 

13 01 04 04 Stödutgifter för stödprogrammet för strukturreformer  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

1 930 000 1 049 000 903 566,61  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för förberedelse, övervakning, kontroll, revision och utvärdering som är 
nödvändiga för att förvalta stödprogrammet för strukturreformer och förverkliga programmålen, i synnerhet under- 
sökningar, expertmöten, information och kommunikation, inbegripet övergripande kommunikation om unionens 
politiska prioriteringar där de är kopplade till de allmänna målen i den berörda förordningen, kostnader i samband 
med it-nätverk som är inriktade på bearbetning och utbyte av information, tillsammans med alla andra kostnader för 
tekniskt och administrativt bistånd som kommissionen har för förvaltningen av programmet. Anslaget får också 
täcka kostnader för andra stödåtgärder såsom kvalitetskontroll och övervakning av stödprojekt på plats.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/825 av den 17 maj 2017 om inrättande av stödprogrammet för 
strukturreformer för perioden 2017–2020 och om ändring av förordningarna (EU) nr 1303/2013 och (EU) nr 1305/ 
2013 (EUT L 129, 19.5.2017, s. 1). 
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KAPITEL 13 03  —  EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN OCH ANNAN REGIONAL VERKSAMHET  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 
Betalnin- 
gar 2018–  

2020 
Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

13 03 EUROPEISKA 
REGIONALA 
UTVECKLINGS- 
FONDEN OCH 
ANNAN REGIONAL 
VERKSAMHET  

13 03 01 Slutförande av Euro- 
peiska regionala 
utvecklingsfonden 
(Eruf)  – Mål 1 
(2000–2006)  1,2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 10 771 748,38 

13 03 02 Slutförande av det 
särskilda programmet 
för fred och 
försoning i 
Nordirland och i 
Irlands grän- 
sområden 
(2000–2006)  1,2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

13 03 03 Slutförande av Euro- 
peiska regionala 
utvecklingsfonden 
(Eruf)  – Mål 1 (före 
2000)  1,2 p.m. p.m. p.m. p.m. 120 673 672,45 144 919 332,57  

13 03 04 Slutförande av Euro- 
peiska regionala 
utvecklingsfonden 
(Eruf)  – Mål 2 
(2000–2006)  1,2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

13 03 05 Slutförande av Euro- 
peiska regionala 
utvecklingsfonden 
(Eruf)  – Mål 2 (före 
2000)  1,2 p.m. p.m. p.m. p.m. 760 167,—  30 332 442,97 

13 03 06 Slutförande av Urban 
(2000–2006)  1,2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

13 03 07 Slutförande av 
tidigare program –  
gemenskapsinitiativ 
(före 2000) 1,2 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 212 465,03 8 162 110,73  

13 03 12 Unionens bidrag till 
Internationella 
fonden för Irland  1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  
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KAPITEL 13 03 — EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN OCH ANNAN REGIONAL VERKSAMHET  (forts.) 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 
Betalnin- 
gar 2018–  

2020 
Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar  

13 03 13 Slutförande av 
gemenskapsinitiativet 
Interreg III 
(2000–2006)  1,2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

13 03 16 Slutförande av Euro- 
peiska regionala 
utvecklingsfonden 
(Eruf)  – Konvergens  1,2 p.m. p.m. p.m. 2 367 311 937 0,—  4 091 153 711,81  

13 03 17 Slutförande av Euro- 
peiska regionala 
utvecklingsfonden 
(Eruf)  – Peace  1,2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 9 176 797,72  

13 03 18 Slutförande av Euro- 
peiska regionala 
utvecklingsfonden 
(Eruf)  – Regional 
konkurrenskraft och 
sysselsättning  1,2 p.m. p.m. p.m. 334 777 186 0,—  857 551 675,88  

13 03 19 Slutförande av Euro- 
peiska regionala 
utvecklingsfonden 
(Eruf)  – Europeiskt 
territoriellt samarbete  1,2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 92 814 290,18 

13 03 20 Slutförande av Euro- 
peiska regionala 
utvecklingsfonden 
(Eruf)  – Operativt 
tekniskt stöd  1,2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

13 03 31 Slutförande av 
tekniskt stöd och 
informations- 
spridning om Euro- 
peiska unionens 
strategi för Östers- 
jöregionen samt en 
förbättrad kunskap 
om makroregion- 
strategin (2007–2013)  1,2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 630 000,—  

13 03 60 Europeiska regionala 
utvecklingsfonden 
(Eruf) –  Mindre 
utvecklade regioner  –  
Målet Investering för 
tillväxt och syssel- 
sättning  1,2 20 801 122 934 18 613 726 293 20 146 360 530 16 096 000 320 22 402 552 337,11 16 328 820 446,59 87,72 
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KAPITEL 13 03 — EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN OCH ANNAN REGIONAL VERKSAMHET  (forts.)  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 
Betalnin- 
gar 2018–  

2020 
Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar  

13 03 61 Europeiska regionala 
utvecklingsfonden 
(Eruf) –  Övergångs- 
regioner – Målet 
Investering för 
tillväxt och syssel- 
sättning  1,2 3 988 795 518 3 076 711 765 3 913 198 968 2 888 075 523 4 409 602 527,29 2 573 810 878,06 83,65  

13 03 62 Europeiska regionala 
utvecklingsfonden 
(Eruf) –  Mer 
utvecklade regioner  –  
Målet Investering för 
tillväxt och syssel- 
sättning  1,2 4 977 523 735 4 198 026 179 4 880 586 010 3 674 229 500 5 550 383 063,57 4 502 590 808,98 107,25 

13 03 63 Europeiska regionala 
utvecklingsfonden 
(Eruf) –  Tilläggs- 
anslag för de yttersta 
randområdena och 
glesbefolkade 
regioner – Målet 
Investering för 
tillväxt och syssel- 
sättning  1,2 235 627 457 201 595 787 231 004 998 176 442 251 257 984 779,09 282 963 738,58 140,36 

13 03 64 Europeiska regionala 
utvecklingsfonden 
(Eruf) –  Europeiskt 
territoriellt samarbete  

13 03 64 01 Europeiska regionala 
utvecklingsfonden 
(Eruf) – Europeiskt 
territoriellt samarbete 1,2 1 884 632 310 1 209 939 975 1 847 678 607 1 058 973 184 2 068 827 009,98 1 010 714 204,54 83,53 

13 03 64 02 Deltagande av 
kandidatländer och 
potentiella kandid- 
atländer i Eruf-målet 
för europeiskt terri- 
toriellt samarbete  –  
Bidrag från rubrik 4 
(IPA II) 4 9 971 331 8 448 599 9 775 812 9 506 490 10 896 629,98 5 924 330,08 70,12 

13 03 64 03 Deltagande av euro- 
peiska grannländer i 
Eruf-målet för euro- 
peiskt territoriellt 
samarbete –  Bidrag 
från rubrik 4 (ENI) 4 p.m. 22 000 1 578 817 p.m. 1 599 000,—  242 000,—  1 100,00  

Artikel 13 03 64 –  
Delsumma 

1 894 603 641 1 218 410 574 1 859 033 236 1 068 479 674 2 081 322 639,96 1 016 880 534,62 83,46 
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KAPITEL 13 03 — EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN OCH ANNAN REGIONAL VERKSAMHET  (forts.) 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 
Betalnin- 
gar 2018–  

2020 
Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar  

13 03 65 Europeiska regionala 
utvecklingsfonden 
(Eruf) –  Operativt 
tekniskt stöd  

13 03 65 01 Europeiska regionala 
utvecklingsfonden 
(Eruf) –  Operativt 
tekniskt stöd 1,2 78 101 757 66 249 783 77 601 659 66 501 422 73 031 215,44 61 353 695,32 92,61 

13 03 65 02 Europeiska regionala 
utvecklingsfonden 
(Eruf) –  Operativt 
tekniskt stöd förvaltat 
av kommissionen på 
begäran av en 
medlemsstat 1,2 p.m. 2 700 000 p.m. 8 541 263 13 820 648,—  6 130 759,30 227,07 

Artikel 13 03 65 –  
Delsumma 

78 101 757 68 949 783 77 601 659 75 042 685 86 851 863,44 67 484 454,62 97,87  

13 03 66 Europeiska regionala 
utvecklingsfonden 
(Eruf) –  Innovativa 
åtgärder inom 
hållbar stadsut- 
veckling  1,2 56 340 079 65 283 528 55 235 371 44 188 297 54 152 324,—  43 321 859,20 66,36  

13 03 67 Makrostrategier 
2014–2020 ‒  Euro- 
peiska unionens 
strategi för Östers- 
jöregionen  ‒  Tekniskt 
stöd  1,2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 184 450,05 

13 03 68 Makrostrategier 
2014–2020 ‒  Euro- 
peiska unionens 
strategi för Donaur- 
egionen  ‒  Tekniskt 
stöd  1,2 p.m. p.m. p.m. 500 000 0,—  0,—  

13 03 77 Pilotprojekt och 
förberedande 
åtgärder 

13 03 77 03 Förberedande åtgärd  –  
Främjande av bättre 
villkor för mikrok- 
rediter i Europa 1,2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  
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KAPITEL 13 03 — EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN OCH ANNAN REGIONAL VERKSAMHET  (forts.)  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 
Betalnin- 
gar 2018–  

2020 
Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar  

13 03 77 (forts.) 

13 03 77 07 Förberedande åtgärd –  
Fastställande av en 
styrningsmodell för 
Europeiska unionens 
Donauområde –  bättre 
och effektiv 
samordning 1,2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 129 799,76 

13 03 77 12 Förberedande åtgärd –  
För en gemensam 
regional identitet, 
försoning mellan 
nationer och 
ekonomiskt och 
socialt samarbete 
inklusive en alleu- 
ropeisk expert- och 
kompetensplattform i 
Donaus makroregion 1,2 p.m. 811 000 p.m. 755 000 0,—  389 457,14 48,02 

13 03 77 15 Förberedande åtgärd ‒  
Världsstäder: 
samarbete mellan EU 
och tredjeländer om 
stadsutveckling 1,2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 631 574,93 

13 03 77 17 Förberedande åtgärd ‒  
Samarbete om terri- 
toriell samman- 
hållning mellan EU 
och Celac 1,2 p.m. 1 817 890 p.m. 1 738 000 0,—  721 241,05 39,67 

13 03 77 18 Förberedande åtgärd ‒  
Sammanhållning- 
spolitiken och 
samverkanseffekterna 
med forsknings- och 
utvecklingsfonderna: 
spetsforskningsstegen 
‒ fortsatt inriktning 1,2 p.m. 2 000 000 p.m. 1 500 000 1 500 000,—  1 000 000,—  50,00 

13 03 77 19 Förberedande åtgärd –  
Stöd för tillväxt och 
styrelseformer i 
regioner där utveck- 
lingen släpar efter 1,2 p.m. 2 100 000 p.m. 1 000 000 2 000 000,—  900 000,—  42,86 

13 03 77 20 Förberedande åtgärd ‒  
Ekonomiska konkur- 
rensfördelar och 
potentialen till smart 
specialisering på 
regional nivå i 
Rumänien 1,2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  
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KAPITEL 13 03 — EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN OCH ANNAN REGIONAL VERKSAMHET  (forts.) 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 
Betalnin- 
gar 2018–  

2020 
Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

13 03 77 21 Pilotprojekt  –  Euro- 
peiska unionens 
strategi för den 
adriatisk-joniska 
regionen (Eusair): 
frambringande och 
utarbetning av 
initiativ och projekt 
med ett verkligt 
mervärde för hela 
regionen. 1,2 p.m. 785 000 p.m. 650 000 1 300 000,—  240 000,—  30,57 

13 03 77 22 Förberedande åtgärd  –  
Makroregional 
strategi 2014–2020: 
EU:s strategi för 
Alpregionen 1,2 p.m. 527 199 p.m. 1 000 000 2 000 000,—  1 037 340,58 196,76 

13 03 77 23 Förberedande åtgärd  –  
EU-agenda för städer 1,2 p.m. 960 868 p.m. 1 000 000 0,—  1 302 892,50 135,60 

13 03 77 24 Pilotprojekt  –  Att 
mäta det som betyder 
något för EU:s 
medborgare: social 
utveckling i euro- 
peiska regioner 1,2 p.m. 351 582 p.m. 450 000 878 955,—  0,—  0 

13 03 77 25 Pilotprojekt  —  
Frigöra gräsrotsfinan- 
sieringspotentialen för 
de europeiska 
struktur- och invester- 
ingsfonderna (ESI- 
fonderna) 1,2 p.m. 150 000 300 000 150 000  

Artikel 13 03 77 –  
Delsumma 

p.m. 9 503 539 300 000 8 243 000 7 678 955,—  6 352 305,96 66,84  

Kapitel 13 03  –  
Totalt 

32 032 115 121 27 452 207 448 31 163 320 772 26 733 290 373 34 973 174 793,94 30 067 921 586,90 109,53 
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KAPITEL 13 03  —  EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN OCH ANNAN REGIONAL VERKSAMHET  (forts.) 

Anmärkningar  

Enligt artikel 175 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska målen om ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning i artikel 174 understödjas av unionens åtgärder genom strukturfonderna, däribland Europeiska 
regionala utvecklingsfonden (Eruf). I enlighet med artikel 176 ska Eruf bidra till att avhjälpa de viktigaste regionala 
obalanserna i unionen. Strukturfondernas uppgifter, huvudmål och organisation fastställs i enlighet med artikel 177. 

I artikel 110 i budgetförordningen föreskrivs finansiella korrigeringar i händelse av utbetalningar som gjorts olagligt. 

I artikel 39 i förordning (EG) nr 1260/1999, artiklarna 100 och 102 i förordning (EG) nr 1083/2006 och artiklarna 85, 
144 och 145 i förordning (EU) nr 1303/2013 om kriterier för kommissionens finansiella korrigeringar föreskrivs 
särskilda regler för finansiella korrigeringar för Eruf. 

Alla inkomster från finansiella korrigeringar på den grunden tas upp i artikel 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3 eller 6 5 4 i 
inkomstberäkningen och utgör inkomster som avsätts för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 b i budgetförordn- 
ingen. 

I artikel 12.4 b i budgetförordningen föreskrivs villkor för återbetalning, helt eller delvis, av förfinansiering för en 
viss verksamhet. 

I artikel 82 i förordning (EG) nr 1083/2006 finns särskilda regler för återbetalning av förfinansiering för Eruf. 

Återbetald förfinansiering ska betraktas som interna inkomster som avsätts för särskilda ändamål i enlighet med 
artikel 21.5 i budgetförordningen och ska tas upp i punkt 6 1 5 0 eller 6 1 5 7. 

Inkomster avsatta för särskilda ändamål i punkt 6 1 5 7 i inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag 
enligt detta kapitel, i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen. 

Motsvarande belopp beräknas uppgå till 2 929 603 000 EUR. 

Åtgärder för att bekämpa bedrägeri finansieras genom artikel 24 02 01.  

Rättslig grund  

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 174, 175, 176 och 177. 

Rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna (EGT 
L 161, 26.6.1999, s. 1), särskilt artikel 39. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1783/1999 av den 12 juli 1999 om Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (EGT L 213, 13.8.1999, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska regionala 
utvecklingsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1783/1999 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 1). 

Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden samt om Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av 
förordning (EG) nr 1260/1999 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25), särskilt artiklarna 82, 83, 100 och 102. 
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KAPITEL 13 03 — EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN OCH ANNAN REGIONAL VERKSAMHET  (forts.)  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhålln- 
ingsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om 
fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) 
nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1), 
särskilt artikel 21.3 och 21.5 och artiklarna 101 och 12.4 b.  

Referensrättsakter  

Slutsatser från Europeiska rådets möte i Berlin den 24 och 25 mars 1999. 

Slutsatser från Europeiska rådets möte i Bryssel den 15 och 16 december 2005. 

Slutsatser från Europeiska rådet möte den 7 och 8 februari 2013.  

13 03 01 Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) –  Mål 1 (2000–2006)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  10 771 748,38  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka åtaganden avseende mål 1 i Eruf som återstår att reglera för programperioden 
2000–2006.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1783/1999 av den 12 juli 1999 om Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (EGT L 213, 13.8.1999, s. 1).  

13 03 02 Slutförande av det särskilda programmet för fred och försoning i Nordirland och i Irlands gränsområden 
(2000–2006)  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  
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Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av åtaganden som återstår att reglera för perioden 2000–2006 när det 
gäller det särskilda programmet för fred och försoning i Nordirland och i Irlands gränsområden. Det särskilda 
programmet för fred och försoning fortsatte att löpa i enlighet med nedan nämnda beslut vid Europeiska rådets möte 
i Berlin om att avsätta 500 000 000 EUR (i 1999 års priser) för programmets nya giltighetsperiod (2000–2004). 
Enligt en begäran i slutsatserna från Europeiska rådets möte i Bryssel den 17 och 18 juni 2004 tillfördes 
105 000 000 EUR, för att anslås under 2005 och 2006, i syfte att anpassa åtgärderna inom programmet till övriga 
strukturfondsprogram som löpte ut 2006.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna (EGT 
L 161, 26.6.1999, s. 1). 

Kommissionens beslut 1999/501/EG av den 1 juli 1999 om fastställande av en vägledande fördelning mellan 
medlemsstaterna av åtagandebemyndiganden inom ramen för strukturfondernas mål 1 för perioden 2000 till och med 
2006 (EGT L 194, 27.7.1999, s. 49), särskilt skäl 5. 

Kommissionens beslut K(2001) 638 om godkännande av gemenskapens strukturstöd till EU-programmet för fred 
och försoning (”Peace II-programmet”) avseende mål 1 i Nordirland (Förenade kungariket) och i gränsregionerna 
(Irland).  

Referensrättsakter  

Slutsatser från Europeiska rådets möte i Berlin den 24 och 25 mars 1999, särskilt punkt 44 b. 

Slutsatser från Europeiska rådets möte i Bryssel den 17 och 18 juni 2004, särskilt punkt 49.  

13 03 03 Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Mål 1 (före 2000)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 120 673 672,45 144 919 332,57 
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Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka Erufs finansiering av åtaganden som återstår att reglera från programperioden före 
2000 när det gäller de tidigare målen 1 och 6.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EEG) nr 2052/88 av den 24 juni 1988 om strukturfondernas uppgifter och effektivitet och om 
samordningen av deras verksamhet dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbankens och övriga befintliga 
finansieringsorgans verksamheter (EGT L 185, 15.7.1988, s. 9). 

Rådets förordning (EEG) nr 4253/88 av den 19 december 1988 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) 
nr 2052/88 vad gäller samordningen av de olika strukturfondernas verksamheter dels inbördes, dels med Europeiska 
investeringsbankens och övriga befintliga finansieringsorgans verksamheter (EGT L 374, 31.12.1988, s. 1). 

Rådets förordning (EEG) nr 4254/88 av den 19 december 1988 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) 
nr 2052/88 vad gäller Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) (EGT L 374, 31.12.1988, s. 15). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1783/1999 av den 12 juli 1999 om Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (EGT L 213, 13.8.1999, s. 1).  

13 03 04 Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) –  Mål 2 (2000–2006)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka åtaganden avseende mål 2 i Eruf som återstår att reglera för programperioden 
2000–2006.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1783/1999 av den 12 juli 1999 om Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (EGT L 213, 13.8.1999, s. 1). 
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13 03 05 Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) –  Mål 2 (före 2000)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 760 167,— 30 332 442,97  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka finansieringen genom de tre fonderna (Eruf, ESF och utvecklingssektionen vid 
EUGFJ) av åtaganden som återstår att reglera från programperioden före 2000 när det gäller de tidigare målen 2 och 
5 b.  

Rättslig grund 

Rådets förordning (EEG) nr 2052/88 av den 24 juni 1988 om strukturfondernas uppgifter och effektivitet och om 
samordningen av deras verksamhet dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbankens och övriga befintliga 
finansieringsorgans verksamheter (EGT L 185, 15.7.1988, s. 9). 

Rådets förordning (EEG) nr 4253/88 av den 19 december 1988 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) 
nr 2052/88 vad gäller samordningen av de olika strukturfondernas verksamheter dels inbördes, dels med Europeiska 
investeringsbankens och övriga befintliga finansieringsorgans verksamheter (EGT L 374, 31.12.1988, s. 1). 

Rådets förordning (EEG) nr 4254/88 av den 19 december 1988 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) 
nr 2052/88 vad gäller Europeiska regionala utvecklingsfonden (EGT L 374, 31.12.1988, s. 15). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1783/1999 av den 12 juli 1999 om Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (EGT L 213, 13.8.1999, s. 1).  

13 03 06 Slutförande av Urban (2000–2006)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka åtaganden inom gemenskapsinitiativet Urban II som återstår att reglera för program- 
perioden 2000–2006. Detta gemenskapsinitiativ inriktades på ekonomisk och social förnyelse av städer och 
stadsdelar i kris i syfte att främja en hållbar utveckling i städerna. 
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Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1783/1999 av den 12 juli 1999 om Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (EGT L 213, 13.8.1999, s. 1).  

Referensrättsakter  

Meddelande från kommissionen till medlemsstaterna av den 28 april 2000 om fastställande av riktlinjer för ett 
gemenskapsinitiativ för ekonomisk och social förnyelse av städer och förorter som befinner sig på tillbakagång för 
att främja hållbar stadsutveckling – Urban II (EGT C 141, 19.5.2000, s. 8).  

13 03 07 Slutförande av tidigare program – gemenskapsinitiativ (före 2000)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 1 212 465,03 8 162 110,73  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av Erufs åtaganden som återstår att reglera för gemenskapsinitiativ före 
2000.  

Rättslig grund 

Rådets förordning (EEG) nr 2052/88 av den 24 juni 1988 om strukturfondernas uppgifter och effektivitet och om 
samordningen av deras verksamhet dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbankens och övriga befintliga 
finansieringsorgans verksamheter (EGT L 185, 15.7.1988, s. 9). 

Rådets förordning (EEG) nr 4253/88 av den 19 december 1988 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) 
nr 2052/88 vad gäller samordningen av de olika strukturfondernas verksamheter dels inbördes, dels med Europeiska 
investeringsbankens och övriga befintliga finansieringsorgans verksamheter (EGT L 374, 31.12.1988, s. 1). 

Rådets förordning (EEG) nr 4254/88 av den 19 december 1988 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) 
nr 2052/88 vad gäller Europeiska regionala utvecklingsfonden (EGT L 374, 31.12.1988, s. 15). 

Rådets förordning (EEG) nr 4255/88 av den 19 december 1988 om genomförandebestämmelser till förordning 
(EEG) nr 2052/88 vad gäller Europeiska socialfonden (EGT L 374, 31.12.1988, s. 21). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1783/1999 av den 12 juli 1999 om Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (EGT L 213, 13.8.1999, s. 1). 
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Referensrättsakter  

Meddelande från kommissionen till medlemsstaterna av den 13 maj 1992 om fastställande av riktlinjerna för de 
operativa program som medlemsstaterna anmodas föreslå inom ramen för ett gemenskapsinitiativ som rör områden 
som är starkt beroende av konfektionssektorn (Retex) (EGT C 142, 4.6.1992, s. 5). 

Meddelande från kommissionen till medlemsstaterna av den 15 juni 1994 om fastställande av riktlinjerna för de 
globala stöd eller integrerade operativa program, vilka medlemsstaterna inbjuds söka bidrag ur inom ramen för ett 
gemenskapsinitiativ som gäller strukturomvandling av fiskerisektorn (Pesca) (EGT C 180, 1.7.1994, s. 1). 

Meddelande från kommissionen till medlemsstaterna av den 15 juni 1994 om fastställande av riktlinjerna för de 
operativa program som medlemsstaterna uppmanas föreslå inom ramen för ett gemenskapsinitiativ som gäller 
stadsområden (Urban) (EGT C 180, 1.7.1994, s. 6). 

Meddelande från kommissionen till medlemsstaterna av den 15 juni 1994 om fastställande av riktlinjerna för de 
operativa program eller globala stöd som medlemsstaterna uppmanas föreslå inom ramen för ett gemenskapsinitiativ 
som gäller anpassning av små och medelstora företag till den inre marknaden (SME-initiativet) (EGT C 180, 
1.7.1994, s. 10). 

Meddelande från kommissionen till medlemsstaterna av den 15 juni 1994 om fastställande av riktlinjerna för 
initiativet Retex (EGT C 180, 1.7.1994, s. 17). 

Meddelande från kommissionen till medlemsstaterna av den 15 juni 1994 om fastställande av riktlinjerna för de 
operativa program eller globala stöd som medlemsstaterna uppmanas föreslå inom ramen för ett gemenskapsinitiativ 
som gäller ekonomisk omställning av försvarsindustrin (Konver) (EGT C 180, 1.7.1994, s. 18). 

Meddelande från kommissionen till medlemsstaterna av den 15 juni 1994 om fastställande av riktlinjerna för de 
operativa program eller globala stöd som medlemsstaterna uppmanas föreslå inom ramen för ett gemenskapsinitiativ 
som gäller ekonomisk omställning i områden med järn- och stålindustri (Resider II) (EGT C 180, 1.7.1994, s. 22). 

Meddelande från kommissionen till medlemsstaterna av den 15 juni 1994 om fastställande av riktlinjerna för de 
operativa program eller globala stöd som medlemsstaterna uppmanas föreslå inom ramen för ett gemenskapsinitiativ 
som gäller ekonomisk omställning i kolgruveområden (Rechar II) (EGT C 180, 1.7.1994, s. 26). 

Meddelande från kommissionen till medlemsstaterna av den 15 juni 1994 om fastställande av riktlinjerna för de 
operativa program eller globala stöd som medlemsstaterna uppmanas föreslå inom ramen för ett gemenskapsinitiativ 
som gäller anpassning av arbetskraften till den industriella omställningen (Adapt) (EGT C 180, 1.7.1994, s. 30). 

Meddelande från kommissionen till medlemsstaterna av den 15 juni 1994 om fastställande av riktlinjerna för de 
operativa program och globala stöd som medlemsstaterna uppmanas föreslå inom ramen för ett gemenskapsinitiativ 
som gäller sysselsättning och kompetensutveckling och syftar till att öka sysselsättningen, huvudsakligen genom 
kompetensutveckling (Employment) (EGT C 180, 1.7.1994, s. 36). 
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Meddelande från kommissionen till medlemsstaterna av den 15 juni 1994 om fastställande av riktlinjerna för de 
operativa program som medlemsstaterna uppmanas föreslå inom ramen för ett gemenskapsinitiativ som gäller 
regioner i randområden (Regis II) (EGT C 180, 1.7.1994, s. 44). 

Meddelande från kommissionen till medlemsstaterna av den 15 juni 1994 om fastställande av riktlinjerna för de 
globala stöd eller integrerade operativa program vilka medlemsstaterna inbjuds söka bidrag ur inom ramen för ett 
gemenskapsinitiativ som gäller landsbygdens utveckling (Leader II) (EGT C 180, 1.7.1994, s. 48). 

Meddelande från kommissionen till medlemsstaterna av den 15 juni 1994 om fastställande av riktlinjerna för de 
operativa program som medlemsstaterna uppmanas föreslå inom ramen för ett gemenskapsinitiativ som gäller 
utvecklingen av gränsområden, gränsöverskridande samarbete och utvalda energinät (Interreg II) (EGT C 180, 
1.7.1994, s. 60). 

Meddelande till medlemsstaterna av den 16 maj 1995 om fastställande av riktlinjerna för ett initiativ inom ramen för 
det särskilda stödprogrammet för fred och försoning i Nordirland och gränsgrevskapen i Irland (programmet Peace I) 
(EGT C 186, 20.7.1995, s. 3). 

Meddelande från kommissionen till medlemsstaterna av den 8 maj 1996 om fastställande av riktlinjerna för de 
operativa program som medlemsstaterna uppmanas föreslå inom ramen för ett gemenskapsinitiativ som gäller urbana 
områden (Urban) (EGT C 200, 10.7.1996, s. 4). 

Meddelande från kommissionen till medlemsstaterna av den 8 maj 1996 om fastställande av ändrade riktlinjer för 
handlingsprogram eller totalanslag som medlemsstaterna anmodas föreslå inom ramen för gemenskapsinitiativ om  
”Sysselsättning och utveckling av mänskliga resurser”  som syftar till att främja tillväxten inom sysselsättningsom- 
rådet, huvudsakligen genom utveckling av mänskliga resurser (EGT C 200, 10.7.1996, s. 13). 

Meddelande från kommissionen till medlemsstaterna av den 8 maj 1996 om fastställande av ändrade riktlinjer för 
handlingsprogram eller totalanslag som medlemsstaterna anmodas föreslå inom ramen för gemenskapsinitiativet för 
anpassning till industriella förändringar som syftar till att främja sysselsättning och arbetsstyrkans anpassning till de 
förändringar som sker i industrin (Adapt) (EGT C 200, 10.7.1996, s. 7). 

Meddelande från kommissionen till medlemsstaterna av den 8 maj 1996 om fastställande av riktlinjerna för de 
åtgärdsprogram som medlemsstaterna uppmanas att utarbeta inom ramen för gemenskapsinitiativet Interreg om 
samarbete över gränserna vad avser fysisk planering (Interreg II C) (EGT C 200, 10.7.1996, s. 23). 

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkom- 
mittén av den 26 november 1997 om det särskilda stödprogrammet för fred och försoning i Nordirland och de 
angränsande grevskapen i Irland (1995–1999) (programmet Peace I) (KOM(97) 642 slutlig).  

13 03 12 Unionens bidrag till Internationella fonden för Irland  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  
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Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka unionens bidrag till finansieringen av Internationella fonden för Irland som 
upprättades genom den engelsk-irländska överenskommelsen den 15 november 1985 i syfte att främja ekonomiska 
och sociala framsteg och uppmuntra kontakter, dialog och försoning mellan de irländska folken. 

De åtgärder som vidtas inom ramen för Internationella fonden för Irland kan komplettera och stödja de åtgärder som 
ska främjas genom programmet som syftar till att stödja fredsprocessen i Irlands båda delar. 

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 177/2005 av den 24 januari 2005 om gemenskapens finansiella bidrag till Internationella 
fonden för Irland (2005–2006) (EUT L 30, 3.2.2005, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1232/2010 av den 15 december 2010 om Europeiska unionens 
finansiella bidrag till Internationella fonden för Irland (2007–2010) (EUT L 346, 30.12.2010, s. 1).  

13 03 13 Slutförande av gemenskapsinitiativet Interreg III (2000–2006)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka åtaganden som återstår att reglera inom gemenskapsinitiativet Interreg III avseende 
gränsöverskridande, transnationellt och interregionalt samarbete för programperioden 2000–2006. 

Särskild vikt ska läggas vid gränsöverskridande verksamhet, särskilt för att uppnå en bättre samordning med 
programmen Phare, Tacis, Ispa och Meda. 

Anslaget är också avsett att täcka kostnaderna för samordningsverksamheter i fråga om arbetskraftens rörlighet och 
kompetens i områden på ömse sidor av en nationsgräns. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt samarbete med 
regioner i de yttersta randområdena. 

Detta anslag kan kombineras med Phareprogrammets anslag för gränsöverskridande samarbete, i syfte att genomföra 
gemensamma projekt vid unionens yttre gränser. 

Detta anslag är avsett att bland annat täcka förberedande verksamhet för lokalt och regionalt samarbete mellan de 
gamla och de nya medlemsstaterna och ansökarländerna när det gäller demokrati samt social och regional 
utveckling. 
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Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1783/1999 av den 12 juli 1999 om Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (EGT L 213, 13.8.1999, s. 1).  

Referensrättsakter  

Meddelande från kommissionen till medlemsstaterna av den 2 september 2004 om fastställande av riktlinjer för ett 
gemenskapsinitiativ för transeuropeiskt samarbete som syftar till att stimulera harmonisk och balanserad utveckling i 
Europa –  Interreg III (EUT C 226, 10.9.2004, s. 2).  

13 03 16 Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) –  Konvergens  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 2 367 311 937 0,—  4 091 153 711,81  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka åtaganden som återstår att reglera inom programmen för Eruf-målet Konvergens 
under programperioden 2007–2013. Målet är att påskynda konvergensen i de minst utvecklade medlemsstaterna och 
regionerna genom att skapa bättre förutsättningar för tillväxt och sysselsättning. 

En del av detta anslag är avsett att användas för att ta itu med skillnaderna mellan olika regioner så att den 
övergripande utvecklingssituationen i en viss region inte döljer fattigdomsfickor och missgynnade territoriella 
enheter. 

Enligt artikel 105a.1 i rådets förordning (EG) nr 1083/2006, ändrad genom punkt 7 i bilaga III till fördraget om 
Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (EUT L 112, 24.4.2012), ska program och större projekt 
som vid tidpunkten för Kroatiens anslutning har godkänts enligt förordning (EG) nr 1085/2006 och vars genom- 
förande inte har slutförts senast vid denna tidpunkt anses ha godkänts av kommissionen enligt förordning (EG) 
nr 1083/2006, med undantag av program som godkänts i enlighet med de delar som avses i artikel 3.1 a och e i 
förordning (EG) nr 1085/2006.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska regionala 
utvecklingsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1783/1999 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 1). 

Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) 
nr 1260/1999 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25). 
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13 03 17 Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) –  Peace  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 9 176 797,72  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka åtaganden som återstår att reglera för Peaceprogrammet inom målet Europeiskt 
territoriellt samarbete enligt Eruf under programperioden 2007–2013. 

Peace-programmet ska genomföras som ett gränsöverskridande samarbetsprogram i enlighet med artikel 3.2 c i 
förordning (EG) nr 1083/2006. 

Peace-programmet ska främja social och ekonomisk stabilitet i de berörda regionerna, särskilt genom åtgärder som 
främjar sammanhållningen mellan olika grupper. Stöd kan beviljas till hela Nordirland och till Irlands gränsregioner. 
Detta program kommer att genomföras med fullt hänsynstagande till den additionalitetsprincip som gäller för 
strukturfondsverksamheten.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska regionala 
utvecklingsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1783/1999 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 1). 

Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) 
nr 1260/1999 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25).  

Referensrättsakter  

Slutsatser från Europeiska rådets möte i Bryssel den 15 och 16 december 2005.  

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

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 334 777 186 0,— 857 551 675,88 
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Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka åtaganden som återstår att reglera inom programmen för Eruf-målet Regional 
konkurrenskraft och sysselsättning under programperioden 2007–2013. Syftet med detta mål är, utanför de minst 
utvecklade regionerna, att stärka regionernas konkurrens- och attraktionskraft samt sysselsättning genom att beakta 
målen i Europa 2020-strategin.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska regionala 
utvecklingsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1783/1999 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 1). 

Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) 
nr 1260/1999 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25).  

13 03 19 Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) –  Europeiskt territoriellt samarbete  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  92 814 290,18  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka åtaganden som återstår att reglera inom programmen för Eruf-målet Europeiskt 
territoriellt samarbete under programperioden 2007–2013. Målet är att stärka det regionala och makroregionala 
samarbetet och erfarenhetsutbytet på lämplig regional nivå. 

Enligt artikel 105a.1 i rådets förordning (EG) nr 1083/2006, ändrad genom punkt 7 i bilaga III till fördraget om 
Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (EUT L 112, 24.4.2012), ska program och större projekt 
som vid tidpunkten för Kroatiens anslutning har godkänts enligt förordning (EG) nr 1085/2006 och vars genom- 
förande inte har slutförts senast vid denna tidpunkt anses ha godkänts av kommissionen enligt förordning (EG) 
nr 1083/2006, med undantag av program som godkänts i enlighet med de delar som avses i artikel 3.1 a och e i 
förordning (EG) nr 1085/2006.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska regionala 
utvecklingsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1783/1999 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 1). 
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Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) 
nr 1260/1999 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25).  

13 03 20 Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Operativt tekniskt stöd  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka åtaganden som återstår att reglera från programperioden 2007–2013 för åtgärder 
avseende förberedelser, övervakning, administrativt och tekniskt stöd, utvärdering, revision och kontroll som behövs 
för tillämpningen av förordning (EG) nr 1083/2006, i enlighet med artikel 45 i den förordningen. Anslaget får 
särskilt användas för 

—  stödutgifter (representation, utbildning, möten, tjänsteresor),  

—  utgifter för information och publikationer,  

—  utgifter för informationsteknik och telekommunikation,  

—  kontrakt om tillhandahållande av tjänster och undersökningar,  

—  bidrag. 

Detta anslag ska också finansiera åtgärder som kommissionen godkänner som ett led i förberedelserna inför 
programperioden 2014–2020.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska regionala 
utvecklingsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1783/1999 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 1). 

Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) 
nr 1260/1999 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25). 
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13 03 31 Slutförande av tekniskt stöd och informationsspridning om Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen 
samt en förbättrad kunskap om makroregionstrategin (2007–2013)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  630 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka åtaganden från programperioden 2007–2013 som återstår att reglera avseende 
följande:  

—  Informationsspridning genom nyhetsbrev (bl.a. online), rapporter och konferenser samt i synnerhet ett årligt 
forum. 

—  Organisationen av evenemang på ort och ställe för att låta samtliga intresserade regioner i Europa få kännedom 
om Östersjöstrategin och principerna för makroregioner.  

—  Framgångsrik styrning av strategin genom det decentraliserade system som har upprättats och i synnerhet 
genomförandet av systemet med samordnare för prioriterade områden och ledare för flaggskeppsprojekt.  

—  Tekniskt och administrativt stöd för planering och samordning av verksamhet knuten till Europeiska unionens 
strategi för Östersjöregionen.  

—  Tillgång till groddkapital för planering och förberedelse av projekt som backar upp denna strategi.  

—  Stöd till det civila samhällets deltagande.  

—  Fortsatt hjälp till samordnare för prioriterade områden i deras samordningsverksamhet.  

—  Deltagande i en genomförandemekanism med EIB, om detta begärs av Östersjömedlemsstaterna.  

—  Utveckling av en mer långtgående kommunikationsstrategi för Europeiska unionens strategi för Östersjöre- 
gionen. 

Finansieringen av åtgärderna för tekniskt stöd ska användas för följande insatser: 

—  Fortsatt hjälp till samordnare för prioriterade områden i deras samordningsverksamhet.  

—  Deltagande i en genomförandemekanism med EIB, om detta begärs av Östersjömedlemsstaterna. 
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—  Utveckling av en mer långtgående kommunikationsstrategi för Europeiska unionens strategi för Östersjöre- 
gionen.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska regionala 
utvecklingsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1783/1999 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 1). 

Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) 
nr 1260/1999 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25).  

13 03 60 Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) –  Mindre utvecklade regioner  –  Målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

20 801 122 934 18 613 726 293 20 146 360 530 16 096 000 320 22 402 552 337,11 16 328 820 446,59  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka Erufs stöd till målet investering för tillväxt och sysselsättning i mindre utvecklade 
regioner under programperioden 2014–2020. För att dessa ekonomiskt och socialt eftersatta regioner ska kunna 
hinna ikapp krävs långsiktiga, uthålliga satsningar. Denna kategori omfattar regioner vars BNP per capita är mindre 
än 75 % av genomsnittlig BNP i unionen. 

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska regionala 
utvecklingsfonden och om särskilda bestämmelser för målet Investering för tillväxt och sysselsättning samt om 
upphävande av förordning (EG) nr 1080/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 289). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhålln- 
ingsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om 
fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) 
nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320). 

5.7.2019 SV III/755Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 13 — REGIONAL- OCH STADSPOLITIK

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2006&mm=07&jj=31&type=L&nnn=210&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2006&mm=07&jj=31&type=L&nnn=210&pppp=0025&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=12&jj=20&type=L&nnn=347&pppp=0289&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=12&jj=20&type=L&nnn=347&pppp=0320&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 13 03 — EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN OCH ANNAN REGIONAL VERKSAMHET  (forts.)  

13 03 61 Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) –  Övergångsregioner  –  Målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

3 988 795 518 3 076 711 765 3 913 198 968 2 888 075 523 4 409 602 527,29 2 573 810 878,06  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka Erufs stöd till målet investering för tillväxt och sysselsättning under programperioden 
2014–2020 i en ny kategori regioner, övergångsregioner, som ersätter systemet från 2007–2013 med utfasning och 
infasning. Denna kategori omfattar regioner med en BNP per capita på mellan 75 % och 90 % av BNP-genomsnittet 
i unionen.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska regionala 
utvecklingsfonden och om särskilda bestämmelser för målet Investering för tillväxt och sysselsättning samt om 
upphävande av förordning (EG) nr 1080/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 289). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhålln- 
ingsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om 
fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) 
nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).  

13 03 62 Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) –  Mer utvecklade regioner  –  Målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

4 977 523 735 4 198 026 179 4 880 586 010 3 674 229 500 5 550 383 063,57 4 502 590 808,98  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka Erufs stöd till målet Investering för tillväxt och sysselsättning i mer utvecklade 
regioner under programperioden 2014–2020. Även om satsningarna på de mindre utvecklade regionerna kommer att 
prioriteras inom sammanhållningspolitiken även i fortsättningen, är detta anslag avsett att inriktas på allvarliga 
utmaningar som rör alla medlemsstater, t.ex. global konkurrens i kunskapsekonomin, övergången till en koldio- 
xidsnål ekonomi och social polarisering som förvärras av det rådande ekonomiska klimatet. I denna kategori 
omfattas regioner med en BNP per capita på mer än 90 % av genomsnittlig BNP i unionen. 

III/756 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 13 —  REGIONAL- OCH STADSPOLITIK

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=12&jj=20&type=L&nnn=347&pppp=0289&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=12&jj=20&type=L&nnn=347&pppp=0320&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 13 03  —  EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN OCH ANNAN REGIONAL VERKSAMHET  (forts.)  

13 03 62 (forts.) 

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska regionala 
utvecklingsfonden och om särskilda bestämmelser för målet Investering för tillväxt och sysselsättning samt om 
upphävande av förordning (EG) nr 1080/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 289). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhålln- 
ingsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om 
fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) 
nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).  

13 03 63 Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Tilläggsanslag för de yttersta randområdena och glesbefolkade 
regioner – Målet Investering för tillväxt och sysselsättning  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

235 627 457 201 595 787 231 004 998 176 442 251 257 984 779,09 282 963 738,58  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka Erufs särskilda kompletterande stöd till målet investering för tillväxt och 
sysselsättning i de yttersta randområdena och i glesbefolkade regioner under programperioden 2014–2020. Detta 
tilläggsanslag ska ta hänsyn till de särskilda utmaningar som gäller i de yttersta randområden som nämns i artikel 349 
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och de nordliga glesbefolkade regioner som uppfyller kriterierna i 
artikel 2 i protokoll nr 6 till Österrikes, Finlands och Sveriges anslutningsfördrag.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska regionala 
utvecklingsfonden och om särskilda bestämmelser för målet Investering för tillväxt och sysselsättning samt om 
upphävande av förordning (EG) nr 1080/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 289). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhålln- 
ingsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om 
fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) 
nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320). 

5.7.2019 SV III/757Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 13 — REGIONAL- OCH STADSPOLITIK

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=12&jj=20&type=L&nnn=347&pppp=0289&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=12&jj=20&type=L&nnn=347&pppp=0320&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=12&jj=20&type=L&nnn=347&pppp=0289&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=12&jj=20&type=L&nnn=347&pppp=0320&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 13 03 — EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN OCH ANNAN REGIONAL VERKSAMHET  (forts.)  

13 03 64 Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Europeiskt territoriellt samarbete  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka Erufs stöd inom målet europeiskt territoriellt samarbete under programperioden 
2014–2020. Det ska finansiera gränsöverskridande samarbete mellan intilliggande regioner, transnationellt 
samarbete över större transnationella territorier samt mellanregionalt samarbete. Det ska också omfatta stöd till 
samarbete vid unionens yttre gränser, vilket ska få stöd enligt det europeiska grannskapsinstrumentet och 
instrumentet för stöd inför anslutningen.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 av den 17 december 2013 om särskilda bestämmelser 
för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden till målet Europeiskt territoriellt samarbete (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 259). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska regionala 
utvecklingsfonden och om särskilda bestämmelser för målet Investering för tillväxt och sysselsättning samt om 
upphävande av förordning (EG) nr 1080/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 289). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhålln- 
ingsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om 
fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) 
nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320). 

13 03 64 01 Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)  –  Europeiskt territoriellt samarbete  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

1 884 632 310 1 209 939 975 1 847 678 607 1 058 973 184 2 068 827 009,98 1 010 714 204,54  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka Erufs stöd inom målet europeiskt territoriellt samarbete under programperioden 
2014–2020. Det ska finansiera gränsöverskridande samarbete mellan intilliggande regioner, transnationellt 
samarbete över större transnationella territorier samt mellanregionalt samarbete.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 av den 17 december 2013 om särskilda bestämmelser 
för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden till målet Europeiskt territoriellt samarbete (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 259). 

III/758 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 13 —  REGIONAL- OCH STADSPOLITIK

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=12&jj=20&type=L&nnn=347&pppp=0259&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=12&jj=20&type=L&nnn=347&pppp=0259&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=12&jj=20&type=L&nnn=347&pppp=0289&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=12&jj=20&type=L&nnn=347&pppp=0320&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=12&jj=20&type=L&nnn=347&pppp=0259&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=12&jj=20&type=L&nnn=347&pppp=0259&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 13 03  —  EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN OCH ANNAN REGIONAL VERKSAMHET  (forts.)  

13 03 64 (forts.) 

13 03 64 01  (forts.)  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska regionala 
utvecklingsfonden och om särskilda bestämmelser för målet Investering för tillväxt och sysselsättning samt om 
upphävande av förordning (EG) nr 1080/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 289). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhålln- 
ingsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om 
fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) 
nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320). 

13 03 64 02 Deltagande av kandidatländer och potentiella kandidatländer i Eruf-målet för europeiskt territoriellt samarbete –  
Bidrag från rubrik 4 (IPA II)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

9 971 331 8 448 599 9 775 812 9 506 490 10 896 629,98 5 924 330,08  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka bidraget från instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA II) till Erufs transnationella 
och interregionala samarbetsprogram i vilka de stödmottagare som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 231/ 
2014 deltar. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som härrör från bidrag från medlemsstaterna och från 
tredjeländer eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF-fördraget eller Euratomfördraget, vilket 
i båda fallen omfattar offentliga organ, enheter och fysiska personer i dessa länder, till särskilda biståndsprojekt eller 
program som finansieras av unionen och förvaltas av kommissionen. Dessa belopp härrör från bidragen enligt 
artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, vilka utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt 
bestämmelserna i artikel 21.2 a ii och e i budgetförordningen. De belopp som ska tas upp under budgetrubriken för 
administrativa stödutgifter följer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i budgetförordningen, av 
villkoren i bidragsavtalet för varje operativt program. I genomsnitt ska dessa anslag inte överstiga 4 % av bidragen 
till det motsvarande programmet i varje kapitel. 

Andra inkomster avsatta för särskilda ändamål i punkt 6 1 5 7 i inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare 
anslag enligt denna punkt, i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 av den 17 december 2013 om särskilda bestämmelser 
för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden till målet för europeiskt territoriellt samarbete (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 259). 

5.7.2019 SV III/759Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=12&jj=20&type=L&nnn=347&pppp=0289&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=12&jj=20&type=L&nnn=347&pppp=0320&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=12&jj=20&type=L&nnn=347&pppp=0259&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=12&jj=20&type=L&nnn=347&pppp=0259&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 13 03 — EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN OCH ANNAN REGIONAL VERKSAMHET  (forts.)  

13 03 64 (forts.) 

13 03 64 02  (forts.)  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 231/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett instrument 
för stöd inför anslutningen (IPA II) (EUT L 77, 15.3.2014, s. 11). 

13 03 64 03 Deltagande av europeiska grannländer i Eruf-målet för europeiskt territoriellt samarbete  –  Bidrag från rubrik 4 (ENI)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 22 000 1 578 817 p.m. 1 599 000,—  242 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka stöd från det europeiska grannskapsinstrumentet inom målet för europeiskt territoriellt 
samarbete under programperioden 2014–2020 för programmet för gränsöverskridande samarbete i Östersjön. Inom 
ramen för såväl det europeiska grannskapsinstrumentet som Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) bör stöd 
ges till programmen för gränsöverskridande samarbete mellan å ena sidan medlemsstaterna och å andra sidan 
partnerländer och/eller Ryska federationen (nedan kallade andra deltagande länder i det gränsöverskridande 
samarbetet) längs unionens yttre gränser i syfte att främja en integrerad och hållbar regional utveckling och ett 
motsvarande samarbete i angränsande gränsområden och en harmonisk territoriell integration i hela unionen och 
med grannländerna. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer, eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsåtgärder eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen. Dessa belopp härrör från bidragen enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, vilka 
utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt artikel 21.2 a ii och e i budgetförordningen. 
Beloppen under denna budgetrubrik för administrativa stödutgifter kommer, utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 235.5 i budgetförordningen, att fastställas utifrån bidragsavtalet för varje operativt program. Inom varje 
kapitel ska dessa administrativa stödutgifter i genomsnitt inte överstiga 4 % av de samlade bidragen till motsvarande 
program. 

Andra inkomster avsatta för särskilda ändamål i punkt 6 1 5 7 i inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare 
anslag enligt denna punkt, i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 av den 17 december 2013 om särskilda bestämmelser 
för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden till målet för europeiskt territoriellt samarbete (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 259). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 232/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett europeiskt 
grannskapsinstrument (EUT L 77, 15.3.2014, s. 27). 

III/760 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2014&mm=03&jj=15&type=L&nnn=077&pppp=0011&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=12&jj=20&type=L&nnn=347&pppp=0259&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=12&jj=20&type=L&nnn=347&pppp=0259&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2014&mm=03&jj=15&type=L&nnn=077&pppp=0027&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 13 03  —  EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN OCH ANNAN REGIONAL VERKSAMHET  (forts.)  

13 03 65 Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Operativt tekniskt stöd  

13 03 65 01 Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)  –  Operativt tekniskt stöd  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

78 101 757 66 249 783 77 601 659 66 501 422 73 031 215,44 61 353 695,32  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att stödja åtgärder som rör förberedelser, övervakning, tekniskt stöd, utvärdering, revision och 
kontroll samt programmet för övergripande kommunikation, och som krävs för genomförandet av förordning (EU) 
nr 1303/2013, i enlighet med artiklarna 58 och 118 i den förordningen.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska regionala 
utvecklingsfonden och om särskilda bestämmelser för målet Investering för tillväxt och sysselsättning samt om 
upphävande av förordning (EG) nr 1080/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 289). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhålln- 
ingsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om 
fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) 
nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320). 

13 03 65 02 Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) –  Operativt tekniskt stöd förvaltat av kommissionen på begäran av en 
medlemsstat  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 2 700 000 p.m. 8 541 263 13 820 648,— 6 130 759,30  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka en del av det nationella anslaget för tekniskt stöd som på initiativ av kommissionen 
överförts till tekniskt stöd på begäran av en medlemsstat. Enligt artikel 25 i förordning (EU) nr 1303/2013 är 
anslaget avsett att täcka åtgärder som finansieras enligt förordning (EU) 2017/825, ändrad genom förordning (EU) 
2018/1671, för att bidra till genomförandet av unionens strategi för smart och hållbar tillväxt för alla. 

5.7.2019 SV III/761Förslag till allmän budget 2020 
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KAPITEL 13 03 — EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN OCH ANNAN REGIONAL VERKSAMHET  (forts.)  

13 03 65 (forts.) 

13 03 65 02  (forts.) 

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska regionala 
utvecklingsfonden och om särskilda bestämmelser för målet Investering för tillväxt och sysselsättning samt om 
upphävande av förordning (EG) nr 1080/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 289). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhålln- 
ingsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om 
fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) 
nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/825 av den 17 maj 2017 om inrättande av stödprogrammet för 
strukturreformer för perioden 2017–2020 och om ändring av förordningarna (EU) nr 1303/2013 och (EU) nr 1305/ 
2013 (EUT L 129, 19.5.2017, s. 1).  

13 03 66 Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Innovativa åtgärder inom hållbar stadsutveckling  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

56 340 079 65 283 528 55 235 371 44 188 297 54 152 324,—  43 321 859,20  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att stödja Erufs innovativa åtgärder på kommissionens initiativ inom hållbar stadsutveckling 
enligt artikel 8 till förordning (EU) nr 1301/2013. De innovativa åtgärderna ska omfatta studier och pilotprojekt för 
att kartlägga eller testa nya lösningar inom hållbar stadsutveckling med relevans på unionsnivå.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska regionala 
utvecklingsfonden och om särskilda bestämmelser för målet Investering för tillväxt och sysselsättning samt om 
upphävande av förordning (EG) nr 1080/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 289). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhålln- 
ingsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om 
fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) 
nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320). 
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KAPITEL 13 03  —  EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN OCH ANNAN REGIONAL VERKSAMHET  (forts.)  

13 03 67 Makrostrategier 2014–2020 ‒  Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen  ‒  Tekniskt stöd  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 184 450,05  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett för att genomföra den Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen. 

Det fortsatta biståndet till tekniskt stöd under 2014 ska användas för följande: 

—  Fortsatt hjälp till samordnare för prioriterade områden i deras samordningsverksamhet.  

—  Deltagande i en genomförandemekanism med EIB, om detta begärs av Östersjömedlemsstaterna.  

—  Utveckling av en mer långtgående kommunikationsstrategi för Europeiska unionens strategi för Östersjöre- 
gionen.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska regionala 
utvecklingsfonden och om särskilda bestämmelser för målet Investering för tillväxt och sysselsättning samt om 
upphävande av förordning (EG) nr 1080/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 289). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhålln- 
ingsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om 
fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) 
nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).  

13 03 68 Makrostrategier 2014–2020 ‒  Europeiska unionens strategi för Donauregionen  ‒  Tekniskt stöd  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 500 000 0,— 0,—  

5.7.2019 SV III/763Förslag till allmän budget 2020 
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KAPITEL 13 03 — EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN OCH ANNAN REGIONAL VERKSAMHET  (forts.)  

13 03 68 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett för att genomföra Europeiska unionens strategi för Donauregionen.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska regionala 
utvecklingsfonden och om särskilda bestämmelser för målet Investering för tillväxt och sysselsättning samt om 
upphävande av förordning (EG) nr 1080/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 289). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhålln- 
ingsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om 
fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) 
nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).  

13 03 77 Pilotprojekt och förberedande åtgärder  

13 03 77 03 Förberedande åtgärd  –  Främjande av bättre villkor för mikrokrediter i Europa  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka åtaganden som återstår att reglera från tidigare år inom den förberedande åtgärden.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 13 03  —  EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN OCH ANNAN REGIONAL VERKSAMHET  (forts.)  

13 03 77 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett för att genomföra Europeiska unionens strategi för Donauregionen. 

13 03 77 07 Förberedande åtgärd  –  Fastställande av en styrningsmodell för Europeiska unionens Donauområde  –  bättre och 
effektiv samordning  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 129 799,76  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka åtaganden som återstår att reglera från tidigare år inom den förberedande åtgärden.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

13 03 77 12 Förberedande åtgärd –  För en gemensam regional identitet, försoning mellan nationer och ekonomiskt och socialt 
samarbete inklusive en alleuropeisk expert- och kompetensplattform i Donaus makroregion  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 811 000 p.m. 755 000 0,— 389 457,14 
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KAPITEL 13 03 — EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN OCH ANNAN REGIONAL VERKSAMHET  (forts.)  

13 03 77 (forts.) 

13 03 77 12  (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka åtaganden som återstår att reglera från tidigare år inom den förberedande åtgärden.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

13 03 77 15 Förberedande åtgärd  ‒  Världsstäder: samarbete mellan EU och tredjeländer om stadsutveckling  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  631 574,93  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka åtaganden som återstår att reglera från tidigare år inom den förberedande åtgärden.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

13 03 77 17 Förberedande åtgärd  ‒  Samarbete om territoriell sammanhållning mellan EU och Celac  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 1 817 890 p.m. 1 738 000 0,—  721 241,05 
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KAPITEL 13 03  —  EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN OCH ANNAN REGIONAL VERKSAMHET  (forts.)  

13 03 77 (forts.) 

13 03 77 17  (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

13 03 77 18 Förberedande åtgärd  ‒ Sammanhållningspolitiken och samverkanseffekterna med forsknings- och utvecklings- 
fonderna: spetsforskningsstegen  ‒  fortsatt inriktning  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 2 000 000 p.m. 1 500 000 1 500 000,— 1 000 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

13 03 77 19 Förberedande åtgärd  –  Stöd för tillväxt och styrelseformer i regioner där utvecklingen släpar efter  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 2 100 000 p.m. 1 000 000 2 000 000,— 900 000,—  

5.7.2019 SV III/767Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 13 — REGIONAL- OCH STADSPOLITIK

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 13 03 — EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN OCH ANNAN REGIONAL VERKSAMHET  (forts.)  

13 03 77 (forts.) 

13 03 77 19  (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år inom ramen för den förberedande 
pilotåtgärden.  

Rättslig grund 

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

13 03 77 20 Förberedande åtgärd  ‒ Ekonomiska konkurrensfördelar och potentialen till smart specialisering på regional nivå i 
Rumänien  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom den förberedande åtgärden.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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13 03 77 (forts.)  

13 03 77 21 Pilotprojekt –  Europeiska unionens strategi för den adriatisk-joniska regionen (Eusair): frambringande och 
utarbetning av initiativ och projekt med ett verkligt mervärde för hela regionen.  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 785 000 p.m. 650 000 1 300 000,— 240 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

13 03 77 22 Förberedande åtgärd  –  Makroregional strategi 2014–2020: EU:s strategi för Alpregionen  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 527 199 p.m. 1 000 000 2 000 000,— 1 037 340,58  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom den förberedande åtgärden.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

5.7.2019 SV III/769Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 13 — REGIONAL- OCH STADSPOLITIK

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 13 03 — EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN OCH ANNAN REGIONAL VERKSAMHET  (forts.)  

13 03 77 (forts.)  

13 03 77 23 Förberedande åtgärd  –  EU-agenda för städer  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 960 868 p.m. 1 000 000 0,—  1 302 892,50  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

13 03 77 24 Pilotprojekt –  Att mäta det som betyder något för EU:s medborgare: social utveckling i europeiska regioner  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 351 582 p.m. 450 000 878 955,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 13 03  —  EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN OCH ANNAN REGIONAL VERKSAMHET  (forts.)  

13 03 77 (forts.)  

13 03 77 25 Pilotprojekt — Frigöra gräsrotsfinansieringspotentialen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI- 
fonderna)  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 150 000 300 000 150 000  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka de åtaganden som återstår att reglera från tidigare år inom ramen för pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 13 04 — SAMMANHÅLLNINGSFONDEN 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 
Betalning- 
ar 2018–  
2020 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

13 04 SAMMANHÅLLN- 
INGSFONDEN  

13 04 01 Slutförande av 
Sammanhållnings- 
fondens projekt (före 
2007) 1,2 p.m. p.m. p.m. p.m. 137 864,61 8 439 761,81  

13 04 02 Slutförande av 
Sammanhållnings- 
fonden (2007–2013)  1,2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  827 461 401,87  

13 04 60 Sammanhållnings- 
fonden –  Målet inves- 
tering för tillväxt och 
sysselsättning  1,2 10 064 646 374 8 300 000 000 9 753 622 052 7 706 279 222 10 692 528 170,55 8 392 843 634,35 101,12  

13 04 61 Sammanhållnings- 
fonden –  Operativt 
tekniskt stöd  

13 04 61 01 Sammanhållningsfonden  
– Operativt tekniskt stöd 1,2 24 656 318 22 814 696 24 458 747 22 540 239 24 434 208,67 21 283 500,83 93,29 

13 04 61 02 Sammanhållningsfonden  
– Operativt tekniskt stöd 
förvaltat av kommis- 
sionen på begäran av en 
medlemsstat 1,2 p.m. 350 000 p.m. 1 857 174 0,—  2 246 591,—  641,88  

Artikel 13 04 61  – 
Delsumma 

24 656 318 23 164 696 24 458 747 24 397 413 24 434 208,67 23 530 091,83 101,58  

Kapitel 13 04 – Totalt 10 089 302 692 8 323 164 696 9 778 080 799 7 730 676 635 10 717 100 243,83 9 252 274 889,86 111,16  

Anmärkningar  

Enligt artikel 177 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska en sammanhållningsfond 
upprättas för att stödja projekt på miljöområdet och transeuropeiska nät inom infrastrukturen på transportområdet. 

I artikel H i bilaga II till förordning (EG) nr 1164/94, artiklarna 100 och 102 i förordning (EG) nr 1083/2006 samt 
artiklarna 85, 144 och 145 i förordning (EU) nr 1303/2013 om kriterier för kommissionens finansiella korrigeringar 
föreskrivs särskilda regler för finansiella korrigeringar för sammanhållningsfonden. 

I artikel 101 i budgetförordningen föreskrivs finansiella korrigeringar i händelse av utbetalningar som gjorts olagligt. 
Alla inkomster från finansiella korrigeringar på den grunden tas upp i artikel 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3 eller 6 5 4 i 
inkomstberäkningen och utgör inkomster som avsätts för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 c i budgetförordn- 
ingen. 

I artikel 12.4 b i budgetförordningen föreskrivs villkor för återbetalning, helt eller delvis, av förfinansiering för en 
viss verksamhet. 
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KAPITEL 13 04  —  SAMMANHÅLLNINGSFONDEN  (forts.)  

I artikel 82 i förordning (EG) nr 1083/2006 finns särskilda regler för återbetalning av förfinansiering för 
Sammanhållningsfonden. 

Återbetald förfinansiering ska betraktas som interna inkomster som avsätts för särskilda ändamål i enlighet med 
artikel 21.5 i budgetförordningen och ska tas upp i punkt 6 1 5 0 eller 6 1 5 7. 

Inkomster avsatta för särskilda ändamål i punkt 6 1 5 7 i inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag 
enligt detta kapitel, i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen. 

Motsvarande belopp beräknas uppgå till 1 051 597 000 EUR. 

Åtgärder för att bekämpa bedrägeri kommer att finansieras genom artikel 24 02 01.  

Rättslig grund  

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 177. 

Rådets förordning (EG) nr 1164/94 av den 16 maj 1994 om inrättandet av en sammanhållningsfond (EGT L 130, 
25.5.1994, s. 1). 

Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) 
nr 1260/1999 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25), särskilt artiklarna 82, 100 och 102. 

Rådets förordning (EG) nr 1084/2006 av den 11 juli 2006 om inrättande av Sammanhållningsfonden och om 
upphävande av förordning (EG) nr 1164/94 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 79). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1300/2013 av den 17 december 2013 om Sammanhållnings- 
fonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1084/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 281). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhålln- 
ingsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om 
fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) 
nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1), 
särskilt artikel 21.3 och 21.5 och artiklarna 101 och 12.4 b.  

Referensrättsakter  

Slutsatser från Europeiska rådets möte i Bryssel den 15 och 16 december 2005. 

Slutsatser från Europeiska rådets möte den 7 och 8 februari 2013. 
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KAPITEL 13 04 — SAMMANHÅLLNINGSFONDEN  (forts.) 

13 04 01 Slutförande av Sammanhållningsfondens projekt (före 2007)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 137 864,61 8 439 761,81  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka åtaganden genom Sammanhållningsfonden före 2000 som återstår att reglera och 
slutförande av programperioden 2000–2006.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EEG) nr 792/93 av den 30 mars 1993 om inrättande av ett finansieringsorgan för samman- 
hållning (EGT L 79, 1.4.1993, s. 74). 

Rådets förordning (EG) nr 1164/94 av den 16 maj 1994 om inrättandet av en sammanhållningsfond (EGT L 130, 
25.5.1994, s. 1).  

Referensrättsakter  

Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 158 och 161. 

13 04 02 Slutförande av Sammanhållningsfonden (2007–2013)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  827 461 401,87  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka åtaganden genom Sammanhållningsfonden som återstår att reglera från program- 
perioden 2007–2013. 

Detta anslag är även avsett att täcka åtaganden som återstår att reglera avseende förberedelser, övervakning, 
administrativt och tekniskt stöd, utvärdering, revision och kontroll som behövs för tillämpningen av förordning 
(EG) nr 1083/2006, i enlighet med artikel 45 i den förordningen. Anslaget får särskilt användas för 

—  stödutgifter (representation, utbildning, möten),  

—  utgifter för information och publicering, 
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KAPITEL 13 04  —  SAMMANHÅLLNINGSFONDEN  (forts.)  

13 04 02  (forts.)  

—  utgifter för it och telekommunikation,  

—  kontrakt om tillhandahållande av tjänster och undersökningar,  

—  bidrag. 

Detta anslag är också avsett att täcka åtaganden som återstår att reglera för åtgärder som kommissionen godkänner 
som ett led i förberedelserna inför programperioden 2014–2020. 

Enligt artikel 105a.1 i rådets förordning (EG) nr 1083/2006, ändrad genom punkt 7 i bilaga III till fördraget om 
Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (EUT L 112, 24.4.2012), ska program och större projekt 
som vid tidpunkten för Kroatiens anslutning har godkänts enligt förordning (EG) nr 1085/2006 och vars genom- 
förande inte har slutförts senast vid denna tidpunkt anses ha godkänts av kommissionen enligt förordning (EG) 
nr 1083/2006, med undantag av program som godkänts i enlighet med de delar som avses i artikel 3.1 a och e i 
förordning (EG) nr 1085/2006.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) 
nr 1260/1999 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25). 

Rådets förordning (EG) nr 1084/2006 av den 11 juli 2006 om inrättande av Sammanhållningsfonden (EUT L 210, 
31.7.2006, s. 79).  

Referensrättsakter  

Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 158 och 161. 

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 174 och 177.  

13 04 60 Sammanhållningsfonden  –  Målet investering för tillväxt och sysselsättning  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

10 064 646 374 8 300 000 000 9 753 622 052 7 706 279 222 10 692 528 170,55 8 392 843 634,35 
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KAPITEL 13 04 — SAMMANHÅLLNINGSFONDEN  (forts.) 

13 04 60  (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka Sammanhållningsfondens stöd till målet investering för tillväxt och sysselsättning 
under programperioden 2014–2020. Sammanhållningsfonden kommer även i fortsättningen att ge stöd till medlems- 
stater med en bruttonationalinkomst (BNI) per capita på mindre än 90 % av unionsgenomsnittet. Anslaget ska i 
enlighet med varje medlemsstats särskilda behov av investeringar i infrastruktur stödja följande och därvid 
säkerställa en lämplig balans: 

—  Miljöinvesteringar, inklusive områden som rör hållbar utveckling och energi med miljömässiga fördelar. 

—  Transeuropeiska nät på området transportinfrastruktur i överensstämmelse med de riktlinjer som antogs genom 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om unionens riktlinjer 
för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och om upphävande av beslut nr 661/2010/EU (EUT L 348, 
20.12.2013, s. 1).  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1300/2013 av den 17 december 2013 om Sammanhållnings- 
fonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1084/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 281). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhålln- 
ingsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om 
fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) 
nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).  

13 04 61 Sammanhållningsfonden  –  Operativt tekniskt stöd  

13 04 61 01 Sammanhållningsfonden  –  Operativt tekniskt stöd  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

24 656 318 22 814 696 24 458 747 22 540 239 24 434 208,67 21 283 500,83  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att stödja åtgärder som rör förberedelser, övervakning, tekniskt stöd, utvärdering, revision och 
kontroll samt programmet för övergripande kommunikation, och som krävs för genomförandet av förordning (EU) 
nr 1303/2013, i enlighet med artiklarna 58 och 118 i den förordningen. 
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KAPITEL 13 04  —  SAMMANHÅLLNINGSFONDEN  (forts.)  

13 04 61  (forts.)  

13 04 61 01 (forts.) 

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1300/2013 av den 17 december 2013 om Sammanhållnings- 
fonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1084/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 281). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhålln- 
ingsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om 
fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) 
nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320). 

13 04 61 02 Sammanhållningsfonden  –  Operativt tekniskt stöd förvaltat av kommissionen på begäran av en medlemsstat  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 350 000 p.m. 1 857 174 0,— 2 246 591,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka en del av det nationella anslaget för tekniskt stöd som på initiativ av kommissionen 
överförts till tekniskt stöd på begäran av en medlemsstat. Enligt artikel 25 i förordning (EU) nr 1303/2013 är 
anslaget avsett att täcka åtgärder som finansieras enligt förordning (EU) 2017/825, ändrad genom förordning (EU) 
2018/1671, för att bidra till genomförandet av unionens strategi för smart och hållbar tillväxt för alla.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhålln- 
ingsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om 
fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) 
nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/825 av den 17 maj 2017 om inrättande av stödprogrammet för 
strukturreformer för perioden 2017–2020 och om ändring av förordningarna (EU) nr 1303/2013 och (EU) nr 1305/ 
2013 (EUT L 129, 19.5.2017, s. 1). 
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KAPITEL 13 05 — INSTRUMENTET FÖR STÖD INFÖR ANSLUTNINGEN  –  REGIONAL UTVECKLING OCH REGIONALT OCH 
TERRITORIELLT SAMARBETE 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

13 05 INSTRUMENTET FÖR 
STÖD INFÖR 
ANSLUTNINGEN  –  
REGIONAL 
UTVECKLING OCH 
REGIONALT OCH 
TERRITORIELLT 
SAMARBETE  

13 05 01 Instrumentet för struk- 
turpolitiska åtgärder 
inför anslutningen 
(Ispa)  –  Slutförande av 
tidigare projekt 
(2000–2006)  

13 05 01 01 Instrumentet för struk- 
turpolitiska åtgärder 
inför anslutningen (Ispa) 
– Slutförande av tidigare 
projekt (2000–2006) 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 31 227 940,76 

13 05 01 02 Instrumentet för struk- 
turpolitiska åtgärder 
inför anslutningen – Slut- 
förande av stöd inför 
anslutningen för åtta 
kandidatländer 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 

Artikel 13 05 01 –  
Delsumma 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 31 227 940,76  

13 05 02 Instrumentet för stöd 
inför anslutningen 
(IPA) – Slutförande av 
delen Regional 
utveckling (2007–2013)  4 p.m. p.m. p.m. 74 947 842 0,— 7 084 389,86  

13 05 03 Instrumentet för stöd 
inför anslutningen 
(IPA) – Slutförande av 
delen Gränsöver- 
skridande samarbete 
(2007–2013)  

13 05 03 01 Slutförande av gräns- 
överskridande samarbete  
‒  Bidrag från under- 
rubrik 1b 1,2 p.m. p.m. p.m. 5 419 464 0,— 1 397 908,58 
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KAPITEL 13 05 — INSTRUMENTET FÖR STÖD INFÖR ANSLUTNINGEN  –  REGIONAL UTVECKLING OCH REGIONALT OCH 
TERRITORIELLT SAMARBETE  (forts.) 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar  

13 05 03 (forts.) 

13 05 03 02 Slutförande av gräns- 
överskridande samarbete 
och deltagande av 
kandidatländer och 
potentiella kandid- 
atländer i strukturfon- 
dernas transnationella 
och interregionala 
samarbetsprogram  –  
Bidrag från rubrik 4 4 p.m. p.m. p.m. 4 942 800 0,— 410 258,70  

Artikel 13 05 03  –  
Delsumma 

p.m. p.m. p.m. 10 362 264 0,— 1 808 167,28  

13 05 60 Stöd till Albanien, 
Bosnien och Herc- 
egovina, Kosovo ( 1 ), 
Montenegro, Serbien 
och Nordmakedonien  

13 05 60 01 Stöd till politiska 
reformer och tillhörande 
stegvis anpassning till 
unionens regelverk 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

13 05 60 02 Stöd till ekonomisk, 
social och territoriell 
utveckling och till- 
hörande stegvis 
anpassning till unionens 
regelverk 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Artikel 13 05 60  –  
Delsumma 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

13 05 61 Stöd till Island 

13 05 61 01 Stöd till politiska 
reformer och tillhörande 
stegvis anpassning till 
unionens regelverk 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

13 05 61 02 Stöd till ekonomisk, 
social och territoriell 
utveckling och till- 
hörande stegvis 
anpassning till unionens 
regelverk 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Artikel 13 05 61  –  
Delsumma 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  
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KAPITEL 13 05 — INSTRUMENTET FÖR STÖD INFÖR ANSLUTNINGEN  –  REGIONAL UTVECKLING OCH REGIONALT OCH 
TERRITORIELLT SAMARBETE  (forts.) 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar  

13 05 62 Stöd till Turkiet 

13 05 62 01 Stöd till politiska 
reformer och tillhörande 
stegvis anpassning till 
unionens regelverk 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 

13 05 62 02 Stöd till ekonomisk, 
social och territoriell 
utveckling och till- 
hörande stegvis 
anpassning till unionens 
regelverk 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 

Artikel 13 05 62 –  
Delsumma 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 

13 05 63 Regional integration 
och territoriellt 
samarbete 

13 05 63 01 Gränsöverskridande 
samarbete  –  Bidrag från 
rubrik 1b 1,2 46 641 341 21 792 990 45 726 802 21 092 361 46 312 884,13 11 778 809,61 54,05 

13 05 63 02 Gränsöverskridande 
samarbete  –  Bidrag från 
rubrik 4 4 34 795 045 21 792 990 45 726 802 21 092 361 46 312 884,14 11 778 809,48 54,05  

Artikel 13 05 63  –  
Delsumma 

81 436 386 43 585 980 91 453 604 42 184 722 92 625 768,27 23 557 619,09 54,05  

Kapitel 13 05  –  Totalt 81 436 386 43 585 980 91 453 604 127 494 828 92 625 768,27 63 678 116,99 146,10  

( 1 ) Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella 
domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.  

13 05 01 Instrumentet för strukturpolitiska åtgärder inför anslutningen (Ispa)  –  Slutförande av tidigare projekt 
(2000–2006)  

Anmärkningar  

Stöd genom instrumentet för strukturpolitiska åtgärder inför anslutningen (Ispa) var avsett att hjälpa kandid- 
atländerna i Central- och Östeuropa att ansluta sig till unionen. Stöd genom Ispa beviljades inom miljö och 
transport för att hjälpa mottagarländerna att följa unionens regelverk härvidlag. 

13 05 01 01 Instrumentet för strukturpolitiska åtgärder inför anslutningen (Ispa) – Slutförande av tidigare projekt (2000–2006)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  31 227 940,76 
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KAPITEL 13 05  —  INSTRUMENTET FÖR STÖD INFÖR ANSLUTNINGEN  –  REGIONAL UTVECKLING OCH REGIONALT OCH 
TERRITORIELLT SAMARBETE (forts.)  

13 05 01  (forts.)  

13 05 01 01 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för åtaganden som återstår att reglera från föregående år. 

Inkomster avsatta för särskilda ändamål i punkt 6 1 5 0 i inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag 
enligt denna punkt, i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 1266/1999 av den 21 juni 1999 om samordning av stödet till kandidatländerna inom 
ramen för föranslutningsstrategin (EGT L 161, 26.6.1999, s. 68). 

Rådets förordning (EG) nr 1267/1999 av den 21 juni 1999 om upprättande av ett strukturpolitiskt föranslutningsin- 
strument (EGT L 161, 26.6.1999, s. 73). 

Rådets förordning (EG) nr 2257/2004 av den 20 december 2004 om ändring av förordningarna (EEG) nr 3906/89, 
(EG) nr 1267/1999, (EG) nr 1268/1999 och (EG) nr 2666/2000 för att ta hänsyn till Kroatiens ställning som 
kandidatland (EUT L 389, 30.12.2004, s. 1). 

13 05 01 02 Instrumentet för strukturpolitiska åtgärder inför anslutningen – Slutförande av stöd inför anslutningen för åtta 
kandidatländer  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för åtaganden som återstår att reglera från föregående år.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 1266/1999 av den 21 juni 1999 om samordning av stödet till kandidatländerna inom 
ramen för föranslutningsstrategin (EGT L 161, 26.6.1999, s. 68). 

Rådets förordning (EG) nr 1267/1999 av den 21 juni 1999 om upprättande av ett strukturpolitiskt föranslutningsin- 
strument (EGT L 161, 26.6.1999, s. 73). 
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KAPITEL 13 05 — INSTRUMENTET FÖR STÖD INFÖR ANSLUTNINGEN  –  REGIONAL UTVECKLING OCH REGIONALT OCH 
TERRITORIELLT SAMARBETE  (forts.) 

13 05 02 Instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA)  – Slutförande av delen Regional utveckling (2007–2013)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 74 947 842 0,—  7 084 389,86  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för åtaganden som återstår att reglera från föregående år. 

Enligt artikel 105a.1 i rådets förordning (EG) nr 1083/2006, ändrad genom punkt 7 i bilaga III till fördraget om 
Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (EUT L 112, 24.4.2012), ska program och större projekt 
som vid tidpunkten för Kroatiens anslutning har godkänts enligt förordning (EG) nr 1085/2006 och vars genom- 
förande inte har slutförts senast vid denna tidpunkt anses ha godkänts av kommissionen enligt förordning (EG) 
nr 1083/2006, med undantag av program som godkänts i enlighet med de delar som avses i artikel 3.1 a och e i 
förordning (EG) nr 1085/2006.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 1085/2006 av den 17 juli 2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför 
anslutningen (EUT L 210, 31.7.2006, s. 82).  

13 05 03 Instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA)  –  Slutförande av delen Gränsöverskridande samarbete 
(2007–2013)  

13 05 03 01 Slutförande av gränsöverskridande samarbete ‒ Bidrag från underrubrik 1b  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 5 419 464 0,—  1 397 908,58  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka åtaganden som återstår att reglera från Europeiska regionala utvecklingsfonden till 
projekten för gränsöverskridande samarbete 2007–2013 samt det tekniska stöd som lämnas utanför kommissionen 
och som krävs för genomförandet i medlemsstaterna. 
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KAPITEL 13 05  —  INSTRUMENTET FÖR STÖD INFÖR ANSLUTNINGEN  –  REGIONAL UTVECKLING OCH REGIONALT OCH 
TERRITORIELLT SAMARBETE (forts.)  

13 05 03  (forts.)  

13 05 03 01 (forts.)  

Enligt artikel 105a.1 i rådets förordning (EG) nr 1083/2006, ändrad genom punkt 7 i bilaga III till fördraget om 
Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (EUT L 112, 24.4.2012), ska program och större projekt 
som vid tidpunkten för Kroatiens anslutning har godkänts enligt förordning (EG) nr 1085/2006 och vars genom- 
förande inte har slutförts senast vid denna tidpunkt anses ha godkänts av kommissionen enligt förordning (EG) 
nr 1083/2006, med undantag av program som godkänts i enlighet med de delar som avses i artikel 3.1 a och e i 
förordning (EG) nr 1085/2006.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) 
nr 1260/1999 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25). 

Rådets förordning (EG) nr 1085/2006 av den 17 juli 2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför 
anslutningen (EUT L 210, 31.7.2006, s. 82). 

13 05 03 02 Slutförande av gränsöverskridande samarbete och deltagande av kandidatländer och potentiella kandidatländer i 
strukturfondernas transnationella och interregionala samarbetsprogram  –  Bidrag från rubrik 4 

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 4 942 800 0,— 410 258,70  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för åtaganden som återstår att reglera från föregående år. 

Enligt artikel 105a.1 i rådets förordning (EG) nr 1083/2006, ändrad genom punkt 7 i bilaga III till fördraget om 
Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (EUT L 112, 24.4.2012), ska program och större projekt 
som vid tidpunkten för Kroatiens anslutning har godkänts enligt förordning (EG) nr 1085/2006 och vars genom- 
förande inte har slutförts senast vid denna tidpunkt anses ha godkänts av kommissionen enligt förordning (EG) 
nr 1083/2006, med undantag av program som godkänts i enlighet med de delar som avses i artikel 3.1 a och e i 
förordning (EG) nr 1085/2006.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) 
nr 1260/1999 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25). 
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KAPITEL 13 05 — INSTRUMENTET FÖR STÖD INFÖR ANSLUTNINGEN  –  REGIONAL UTVECKLING OCH REGIONALT OCH 
TERRITORIELLT SAMARBETE  (forts.) 

13 05 03 (forts.)  

13 05 03 02 (forts.)  

Rådets förordning (EG) nr 1085/2006 av den 17 juli 2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför 
anslutningen (EUT L 210, 31.7.2006, s. 82).  

13 05 60 Stöd till Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo ( 1 ), Montenegro, Serbien och Nordmakedonien  

13 05 60 01 Stöd till politiska reformer och tillhörande stegvis anpassning till unionens regelverk  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Inom instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA II) ska detta anslag inriktas till följande särskilda mål på västra 
Balkan:  

—  Stöd till politiska reformer. 

—  Stärkande av förmågan hos de stödmottagare som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 231/2014 på alla 
nivåer att uppfylla de skyldigheter som ett medlemskap i unionen medför vad gäller politiska reformer genom 
stöd till en gradvis anpassning till samt antagande, genomförande och verkställighet av unionens regelverk. 

En del av detta anslag kommer att användas för åtgärder som hjälper mottagarländerna att uppfylla kraven till följd 
av visumfriheten vid resor till och från Schengenländerna, eller i Kosovos fall, åtgärder för att påskynda visering- 
sliberaliseringsprocessen. 

En del av detta anslag kommer att användas för åtgärder som är inriktade på försoning mellan länder, folk och 
etniska grupper i hela västra Balkan och stödinsatser för att främja en opartisk syn på historiska och politiska 
händelser. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som härrör från ytterligare bidrag från medlemsstaterna och 
från tredjeländer eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF-fördraget eller Euratomfördraget, 
till särskilda biståndsprojekt eller program som finansieras av unionen och förvaltas av kommissionen. Dessa belopp 
härrör från bidragen enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, vilka utgör inkomster som avsätts för att täcka 
särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 21.2 a ii och e i budgetförordningen. De belopp som ska tas upp 
under budgetrubriken för administrativa stödutgifter följer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i 
budgetförordningen, av villkoren i bidragsavtalet för varje operativt program. I genomsnitt ska dessa anslag inte 
överstiga 4 % av bidragen till det motsvarande programmet i varje kapitel. 

( 1 ) Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och 
med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring. 
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KAPITEL 13 05  —  INSTRUMENTET FÖR STÖD INFÖR ANSLUTNINGEN  –  REGIONAL UTVECKLING OCH REGIONALT OCH 
TERRITORIELLT SAMARBETE (forts.)  

13 05 60  (forts.)  

13 05 60 01 (forts.) 

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 231/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett instrument 
för stöd inför anslutningen (IPA II) (EUT L 77, 15.3.2014, s. 11), särskilt artikel 2.1 a och b. 

13 05 60 02 Stöd till ekonomisk, social och territoriell utveckling och tillhörande stegvis anpassning till unionens regelverk  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Inom ramen för instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA II) kommer detta anslag att inriktas på följande 
särskilda mål på västra Balkan: 

—  Främjande av ekonomisk, social och territoriell utveckling i syfte att uppnå en smart och hållbar tillväxt för alla.  

—  Stärkande av förmågan hos de stödmottagare som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 231/2014 på alla 
nivåer att uppfylla de skyldigheter som ett medlemskap i unionen medför vad gäller ekonomisk, social och 
territoriell utveckling genom stöd till en gradvis anpassning till samt antagande, genomförande och verkställighet 
av unionens regelverk, inbegripet förberedelser för förvaltning av unionens strukturfonder, Sammanhållnings- 
fonden och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som härrör från ytterligare bidrag från medlemsstaterna och 
från tredjeländer eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF-fördraget eller Euratomfördraget, 
till särskilda biståndsprojekt eller program som finansieras av unionen och förvaltas av kommissionen. Dessa belopp 
härrör från bidragen enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, vilka utgör inkomster som avsätts för att täcka 
särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 21.2 a ii och e i budgetförordningen. De belopp som ska tas upp 
under budgetrubriken för administrativa stödutgifter följer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i 
budgetförordningen, av villkoren i bidragsavtalet för varje operativt program. I genomsnitt ska dessa anslag inte 
överstiga 4 % av bidragen till det motsvarande programmet i varje kapitel.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 231/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett instrument 
för stöd inför anslutningen (IPA II) (EUT L 77, 15.3.2014, s. 11), särskilt artikel 2.1 b och c. 
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KAPITEL 13 05 — INSTRUMENTET FÖR STÖD INFÖR ANSLUTNINGEN  –  REGIONAL UTVECKLING OCH REGIONALT OCH 
TERRITORIELLT SAMARBETE  (forts.) 

13 05 61 Stöd till Island  

13 05 61 01 Stöd till politiska reformer och tillhörande stegvis anpassning till unionens regelverk  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Inom instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA II) ska detta anslag inriktas till följande särskilda mål på Island:  

—  Stöd till politiska reformer. 

—  Stärkning av mottagarländernas förmåga att uppfylla de skyldigheter som ett medlemskap medför genom att 
stödja en stegvis anpassning till samt antagande, genomförande och verkställighet av unionens regelverk. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som härrör från ytterligare bidrag från medlemsstaterna och 
från tredjeländer eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF-fördraget eller Euratomfördraget, 
avsedda för särskilda biståndsprojekt eller program som finansieras av unionen och förvaltas av kommissionen. 
Dessa belopp härrör från bidragen enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, vilka utgör inkomster som avsätts för att 
täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 21.2 a ii och e i budgetförordningen. De belopp som tillförs 
posten för utgifter för administrativt stöd kommer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i budgetför- 
ordningen, att fastställas utifrån bidragsavtalet för varje operativt program, och i genomsnitt ska dessa anslag inte 
överstiga 4 % av bidragen till det motsvarande programmet i varje kapitel.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 231/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett instrument 
för stöd inför anslutningen (IPA II) (EUT L 77, 15.3.2014, s. 11), särskilt artikel 2.1 a och c. 

13 05 61 02 Stöd till ekonomisk, social och territoriell utveckling och tillhörande stegvis anpassning till unionens regelverk  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Inom ramen för instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA II) kommer detta anslag på Island att inriktas på 
följande särskilda mål: 
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KAPITEL 13 05  —  INSTRUMENTET FÖR STÖD INFÖR ANSLUTNINGEN  –  REGIONAL UTVECKLING OCH REGIONALT OCH 
TERRITORIELLT SAMARBETE (forts.)  

13 05 61  (forts.)  

13 05 61 02 (forts.)  

—  Främjande av ekonomisk, social och territoriell utveckling i syfte att uppnå en smart och hållbar tillväxt för alla.  

—  Stärkande av förmågan hos de stödmottagare som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 231/2014 på alla 
nivåer att uppfylla de skyldigheter som ett medlemskap i unionen medför vad gäller ekonomisk, social och 
territoriell utveckling genom stöd till en gradvis anpassning till samt antagande, genomförande och verkställighet 
av EU:s regelverk, inbegripet förberedelser för förvaltning av EU:s strukturfonder, Sammanhållningsfonden och 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som härrör från ytterligare bidrag från medlemsstaterna och 
från tredjeländer eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF-fördraget eller Euratomfördraget, 
till särskilda biståndsprojekt eller program som finansieras av unionen och förvaltas av kommissionen. Dessa belopp 
härrör från bidragen enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, vilka utgör inkomster som avsätts för att täcka 
särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 21.2 a ii och e i budgetförordningen. De belopp som ska tas upp 
under budgetrubriken för administrativa stödutgifter följer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i 
budgetförordningen, av villkoren i bidragsavtalet för varje operativt program. I genomsnitt ska dessa anslag inte 
överstiga 4 % av bidragen till det motsvarande programmet i varje kapitel.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 231/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett instrument 
för stöd inför anslutningen (IPA II) (EUT L 77, 15.3.2014, s. 11), särskilt artikel 2.1 b och c.  

13 05 62 Stöd till Turkiet  

13 05 62 01 Stöd till politiska reformer och tillhörande stegvis anpassning till unionens regelverk  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Inom instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA II) ska detta anslag inriktas till följande särskilda mål i Turkiet: 

—  Stöd till politiska reformer. 

—  Stärka förmågan hos de stödmottagare som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 231/2014 på alla nivåer 
att uppfylla de skyldigheter som ett EU-medlemskap medför vad gäller politiska reformer genom att stödja en 
stegvis anpassning till samt antagande, genomförande och verkställighet av unionens regelverk. 
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KAPITEL 13 05 — INSTRUMENTET FÖR STÖD INFÖR ANSLUTNINGEN  –  REGIONAL UTVECKLING OCH REGIONALT OCH 
TERRITORIELLT SAMARBETE  (forts.) 

13 05 62 (forts.)  

13 05 62 01 (forts.)  

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som härrör från ytterligare bidrag från medlemsstaterna och 
från tredjeländer eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF-fördraget eller Euratomfördraget, 
till särskilda biståndsprojekt eller program som finansieras av unionen och förvaltas av kommissionen. Dessa belopp 
härrör från bidragen enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, vilka utgör inkomster som avsätts för att täcka 
särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 21.2 a ii och e i budgetförordningen. De belopp som ska tas upp 
under budgetrubriken för administrativa stödutgifter följer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i 
budgetförordningen, av villkoren i bidragsavtalet för varje operativt program. I genomsnitt ska dessa anslag inte 
överstiga 4 % av bidragen till det motsvarande programmet i varje kapitel.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 231/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett instrument 
för stöd inför anslutningen (IPA II) (EUT L 77, 15.3.2014, s. 11), särskilt artikel 2.1 a och c. 

13 05 62 02 Stöd till ekonomisk, social och territoriell utveckling och tillhörande stegvis anpassning till unionens regelverk  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Inom ramen för instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA II) kommer detta anslag att inriktas på följande 
särskilda mål i Turkiet:  

—  Främjande av ekonomisk, social och territoriell utveckling i syfte att uppnå en smart och hållbar tillväxt för alla.  

—  Stärkande av förmågan hos de stödmottagare som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 231/2014 på alla 
nivåer att uppfylla de skyldigheter som ett EU-medlemskap medför av gäller ekonomisk, social och territoriell 
utveckling genom stöd till en gradvis anpassning till samt antagande, genomförande och verkställighet av EU:s 
regelverk, inbegripet förberedelser för förvaltning av EU:s strukturfonder, Sammanhållningsfonden och Euro- 
peiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som härrör från ytterligare bidrag från medlemsstaterna och 
från tredjeländer eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF-fördraget eller Euratomfördraget, 
till särskilda biståndsprojekt eller program som finansieras av unionen och förvaltas av kommissionen. Dessa belopp 
härrör från bidragen enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, vilka utgör inkomster som avsätts för att täcka 
särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 21.2 a ii och e i budgetförordningen. De belopp som ska tas upp 
under budgetrubriken för administrativa stödutgifter följer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i 
budgetförordningen, av villkoren i bidragsavtalet för varje operativt program. I genomsnitt ska dessa anslag inte 
överstiga 4 % av bidragen till det motsvarande programmet i varje kapitel. 
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KAPITEL 13 05  —  INSTRUMENTET FÖR STÖD INFÖR ANSLUTNINGEN  –  REGIONAL UTVECKLING OCH REGIONALT OCH 
TERRITORIELLT SAMARBETE (forts.)  

13 05 62  (forts.)  

13 05 62 02 (forts.) 

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 231/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett instrument 
för stöd inför anslutningen (IPA II) (EUT L 77, 15.3.2014, s. 11), särskilt artikel 2.1 b och c.  

13 05 63 Regional integration och territoriellt samarbete  

13 05 63 01 Gränsöverskridande samarbete – Bidrag från rubrik 1b  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

46 641 341 21 792 990 45 726 802 21 092 361 46 312 884,13 11 778 809,61  

Anmärkningar  

Detta anslag ska täcka Eruf-stöd till målet Europeiskt territoriellt samarbete under programperioden 2014–2020 till 
gränsöverskridande samarbete inom instrumentet för stöd inför anslutningen. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som härrör från ytterligare bidrag från medlemsstaterna och 
från tredjeländer eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF-fördraget eller Euratomfördraget, 
avsedda för särskilda biståndsprojekt eller program som finansieras av unionen och förvaltas av kommissionen. 
Dessa belopp härrör från bidragen enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, vilka utgör inkomster som avsätts för att 
täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 21.2 a ii och e i budgetförordningen. De belopp som tillförs 
posten för utgifter för administrativt stöd kommer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i budgetför- 
ordningen, att fastställas utifrån bidragsavtalet för varje operativt program, och i genomsnitt ska dessa anslag inte 
överstiga 4 % av bidragen till det motsvarande programmet i varje kapitel.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 av den 17 december 2013 om särskilda bestämmelser 
för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden till målet Europeiskt territoriellt samarbete (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 259), särskilt artikel 4. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhålln- 
ingsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om 
fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) 
nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320). 
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KAPITEL 13 05 — INSTRUMENTET FÖR STÖD INFÖR ANSLUTNINGEN  –  REGIONAL UTVECKLING OCH REGIONALT OCH 
TERRITORIELLT SAMARBETE  (forts.) 

13 05 63 (forts.)  

13 05 63 01 (forts.)  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 231/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett instrument 
för stöd inför anslutningen (IPA II) (EUT L 77, 15.3.2014, s. 11). 

13 05 63 02 Gränsöverskridande samarbete  –  Bidrag från rubrik 4  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

34 795 045 21 792 990 45 726 802 21 092 361 46 312 884,14 11 778 809,48 

Anmärkningar  

Inom ramen för instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA II) kommer detta anslag att inriktas på det särskilda 
målet regional integration och territoriellt samarbete som omfattar de mottagarländer som förtecknas i bilaga I till 
förordning (EU) nr 231/2014, medlemsstater och, i förekommande fall, tredjeländer inom ramen för Europap- 
arlamentets och rådets förordning (EU) nr 232/2014 om inrättande av ett europeiskt grannskapsinstrument. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som härrör från ytterligare bidrag från medlemsstaterna och 
från tredjeländer eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF-fördraget eller Euratomfördraget, 
avsedda för särskilda biståndsprojekt eller program som finansieras av unionen och förvaltas av kommissionen. 
Dessa belopp härrör från bidragen enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, vilka utgör inkomster som avsätts för att 
täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 21.2 a ii och e i budgetförordningen. De belopp som tillförs 
posten för utgifter för administrativt stöd kommer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i budgetför- 
ordningen, att fastställas utifrån bidragsavtalet för varje operativt program, och i genomsnitt ska dessa anslag inte 
överstiga 4 % av bidragen till det motsvarande programmet i varje kapitel.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 231/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett instrument 
för stöd inför anslutningen (IPA II) (EUT L 77, 15.3.2014, s. 11), särskilt artikel 2.1 d. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 232/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett europeiskt 
grannskapsinstrument (EUT L 77, 15.3.2014, s. 27). 
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KAPITEL 13 06  —  SOLIDARITETSFONDEN  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

13 06 SOLIDARITETS- 
FONDEN  

13 06 01 Stöd till medlems- 
stater i samband med 
en större naturkat- 
astrof som får allv- 
arliga konsekvenser 
på levnadsvillkoren, 
naturmiljön och 
ekonomin  9 50 000 000 50 000 000 343 551 794 343 551 794 151 889 676,—  151 889 676,—  303,78  

13 06 02 Stöd till länder som 
förhandlar om 
anslutning i samband 
med en större natur- 
katastrof som får 
allvarliga konsek- 
venser på levnadsvill- 
koren, naturmiljön 
och ekonomin  9 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Kapitel 13 06  –  
Totalt 

50 000 000 50 000 000 343 551 794 343 551 794 151 889 676,—  151 889 676,—  303,78  

13 06 01 Stöd till medlemsstater i samband med en större naturkatastrof som får allvarliga konsekvenser på 
levnadsvillkoren, naturmiljön och ekonomin  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

50 000 000 50 000 000 343 551 794 343 551 794 151 889 676,— 151 889 676,—  

Anmärkningar  

Denna artikel är avsedd att täcka anslag som beviljats från unionens solidaritetsfond vid större eller regionala 
katastrofer i medlemsstaterna. Stödet ska tillhandahållas den berörda medlemsstaten i samband med naturkatastrofer. 
Det ska fastställas ett sista datum för när det beviljade stödet ska ha utnyttjats och mottagarländerna ska åläggas att 
redovisa hur de har använt det mottagna stödet. Mottaget bistånd som sedermera kompenseras genom betalningar 
från tredje part eller som överstiger den slutliga uppskattningen av skadorna ska återkrävas. 

Med undantag av förskottsbetalningar ska tilldelning av anslag ske genom anslagsöverföringar från reserven eller i 
händelse av otillräckliga anslag i reserven, genom en ändringsbudget samtidigt med beslutet om utnyttjande av 
Europeiska unionens solidaritetsfond.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidari- 
tetsfond (EGT L 311, 14.11.2002, s. 3). 

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 
2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884), särskilt artikel 10. 
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KAPITEL 13 06 — SOLIDARITETSFONDEN  (forts.) 

13 06 02 Stöd till länder som förhandlar om anslutning i samband med en större naturkatastrof som får allvarliga 
konsekvenser på levnadsvillkoren, naturmiljön och ekonomin  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Denna artikel är avsedd att täcka anslag som beviljats från unionens solidaritetsfond vid större eller regionala 
katastrofer i länder som förhandlar om anslutning med unionen. Stödet kan tillhandahållas den berörda staten i 
samband med naturkatastrofer. Det ska fastställas ett sista datum för när det beviljade stödet ska ha utnyttjats och 
mottagarländerna ska åläggas att redovisa hur de har använt det mottagna stödet. Mottaget bistånd som sedermera 
kompenseras genom betalningar från tredje part eller som överstiger den slutliga uppskattningen av skadorna ska 
återkrävas. 

Med undantag av förskottsbetalningar ska tilldelning av anslag ske genom anslagsöverföringar från reserven eller i 
händelse av otillräckliga anslag i reserven, genom en ändringsbudget samtidigt med beslutet om utnyttjande av 
Europeiska unionens solidaritetsfond.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidari- 
tetsfond (EGT L 311, 14.11.2002, s. 3). 

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 
2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884), särskilt artikel 10. 
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KAPITEL 13 07  —  STÖDORDNING 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

13 07 STÖDORDNING  

13 07 01 Finansiellt stöd för att 
stimulera den 
ekonomiska utveck- 
lingen inom den turkcy- 
priotiska befolknings- 
gruppen  4 33 762 000 35 000 000 35 122 000 25 000 000 34 473 000,— 26 290 488,65 75,12  

Kapitel 13 07  –  Totalt 33 762 000 35 000 000 35 122 000 25 000 000 34 473 000,— 26 290 488,65 75,12  

13 07 01 Finansiellt stöd för att stimulera den ekonomiska utvecklingen inom den turkcypriotiska befolkningsgruppen  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

33 762 000 35 000 000 35 122 000 25 000 000 34 473 000,— 26 290 488,65  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka fortsatt stöd enligt förordning (EG) nr 389/2006 för att underlätta Cyperns 
återförening genom att stimulera den ekonomiska utvecklingen inom den turkcypriotiska befolkningsgruppen, med 
särskild tonvikt på öns ekonomiska integration, bättre kontakter mellan de båda befolkningsgrupperna och med EU 
samt förberedelser för tillämpningen av EU: s regelverk. Stöd ges inom de områden som anges i förordningen, bland 
annat främjande av social och ekonomisk utveckling, utveckling och omstrukturering av infrastrukturen, förson- 
ingsåtgärder och förtroendeskapande åtgärder samt stöd till det civila samhället samt ett närmande av den 
turkcypriotiska befolkningsgruppen till unionen genom bland annat stipendier till turkcypriotiska studenter. Taiex- 
instrumentet används dessutom för att utarbeta lagtexter så att de ska kunna tillämpas när en heltäckande lösning på 
Cypern-problemet träder i kraft, samt för att förbereda tillämpningen av unionens regelverk direkt efter en eventuell 
politisk överenskommelse om återförening. 

Anslaget ska också bland annat göra det möjligt att fortsätta unionens finansiella stöd för att bidra till att intensifiera 
arbetet i kommittén för saknade personer så att målen i dess strategiska plan om en snabbare identifiering av saknade 
personer kan uppfyllas, samt att genomföra de beslut som har fattats av den tekniska kommittén för kulturarvsfrågor 
som består av representanter för Cyperns båda befolkningsgrupper, vilket även ska omfatta minoriteters projekt. 

Detta anslag ska bl.a. användas för att understödja resultatet av arbeten, material och bidrag som finansierats genom 
tidigare anslag. Bidragsordningar som riktar sig till en mängd olika stödmottagare inom ekonomi och civilsamhälle 
(icke-statliga organisationer, studenter och lärare, skolor, jordbrukare, små byar och den privata sektorn) kan också 
fortsätta. Programmets verksamhet är inriktat på socioekonomisk utveckling och drivs av utsikterna om återförening. 
När så är möjligt bör prioritet ges åt försoningsprojekt som skapar broar mellan de två befolkningsgrupperna och 
bygger upp förtroendet. Dessa åtgärder framhäver unionens starka önskan om och engagemang för en uppgörelse 
och återförening av Cypern. 

5.7.2019 SV III/793Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
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KAPITEL 13 07 — STÖDORDNING  (forts.) 

13 07 01 (forts.)  

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer, eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsåtgärder eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen. Dessa belopp härrör från bidragen enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, vilka 
utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt artikel 21.2 a ii och e i budgetförordningen. 
Beloppen under denna budgetrubrik för administrativa stödutgifter kommer, utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 235.5 i budgetförordningen, att fastställas utifrån bidragsavtalet för varje operativt program. Inom varje 
kapitel ska dessa administrativa stödutgifter i genomsnitt inte överstiga 4 % av de samlade bidragen till motsvarande 
program. 

Inkomster avsatta för särskilda ändamål i artiklarna 5 2 2, 6 6 0 och 9 0 0 i inkomstberäkningen kan ge upphov till 
ytterligare anslag till dessa artiklar, i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 389/2006 av den 27 februari 2006 om införande av en stödordning för att stimulera den 
ekonomiska utvecklingen inom den turkcypriotiska befolkningsgruppen och om ändring av förordning (EG) nr 
2667/2000 om Europeiska byrån för återuppbyggnad (EUT L 65, 7.3.2006, s. 5). 
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KAPITEL 13 08  —  STÖDPROGRAMMET FÖR STRUKTURREFORMER  –  OPERATIVT TEKNISKT STÖD  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

13 08 STÖDPROGRAMMET 
FÖR STRUKTURRE- 
FORMER  –  
OPERATIVT 
TEKNISKT STÖD  

13 08 01 Stödprogrammet för 
strukturreformer  – 
Operativt tekniskt stöd 
överfört från H1b (ESF, 
Eruf och Samman- 
hållningsfonden)  1,2 74 793 000 33 700 000 30 723 000 14 111 754 23 644 837,— 13 396 253,98 39,75  

13 08 02 Stödprogrammet för 
strukturreformer  – 
Operativt tekniskt stöd 
överfört från H2 (Ejflu) 2 10 002 000 21 100 000 48 653 000 25 888 246 6 855 163,— 2 084 559,80 9,88  

Kapitel 13 08  –  Totalt 84 795 000 54 800 000 79 376 000 40 000 000 30 500 000,— 15 480 813,78 28,25  

13 08 01 Stödprogrammet för strukturreformer  – Operativt tekniskt stöd överfört från H1b (ESF, Eruf och 
Sammanhållningsfonden)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

74 793 000 33 700 000 30 723 000 14 111 754 23 644 837,— 13 396 253,98  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för genomförandet av stödprogrammet för strukturreformer för att bidra till 
institutionella reformer, förvaltningsreformer och tillväxtfrämjande strukturreformer i medlemsstaterna genom att ge 
nationella myndigheter stöd när det gäller åtgärder som syftar till att reformera och stärka institutioner, styrning, 
offentlig förvaltning och ekonomiska och sociala sektorer som svar på ekonomiska och sociala utmaningar, med 
sikte på att stärka sammanhållningen, konkurrenskraften, produktiviteten, den hållbara tillväxten, jobbskapandet, 
investeringarna och den sociala inkluderingen samt att bidra till verklig konvergens i unionen, vilket också kan 
förbereda för deltagande i euroområdet, särskilt vad gäller ekonomiska styrprocesser, inklusive genom bistånd för en 
effektiv, ändamålsenlig och transparent användning av unionsmedel. 

Detta stöd syftar särskilt till följande: 

—  Att biträda de nationella myndigheterna i deras initiativ att utforma reformer så att de motsvarar gällande 
prioriteringar, med beaktande av rådande förhållanden och förväntade socioekonomiska effekter.  

—  Att stödja de nationella myndigheternas arbete genom att stärka deras förmåga att uttrycka, utveckla och 
genomföra reformpolitik och reformstrategier med ett bibehållet helhetsgrepp som säkrar samstämmigheten 
mellan mål och medel tvärsektoriellt. 

5.7.2019 SV III/795Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
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KAPITEL 13 08 — STÖDPROGRAMMET FÖR STRUKTURREFORMER  – OPERATIVT TEKNISKT STÖD  (forts.)  

13 08 01  (forts.)  

—  Att stödja de nationella myndigheternas ansträngningar att välja och använda lämpliga processer och metoder 
och därvid utnyttja god praxis och lärdomar i andra länder som befunnit sig i liknande situationer.  

—  Att hjälpa de nationella myndigheterna att förbättra effektiviteten och ändamålsenligheten i förvaltningen av 
mänskliga resurser, vid behov genom att ange tydliga ansvarsområden och höja kompetensnivån.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/825 av den 17 maj 2017 om inrättande av stödprogrammet för 
strukturreformer för perioden 2017–2020 och om ändring av förordningarna (EU) nr 1303/2013 och (EU) nr 1305/ 
2013 (EUT L 129, 19.5.2017, s. 1).  

13 08 02 Stödprogrammet för strukturreformer  –  Operativt tekniskt stöd överfört från H2 (Ejflu)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

10 002 000 21 100 000 48 653 000 25 888 246 6 855 163,— 2 084 559,80  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för genomförandet av stödprogrammet för strukturreformer för att bidra till 
institutionella reformer, förvaltningsreformer och tillväxtfrämjande strukturreformer i medlemsstaterna genom att ge 
nationella myndigheter stöd när det gäller åtgärder som syftar till att reformera och stärka institutioner, styrning, 
offentlig förvaltning och ekonomiska och sociala sektorer som svar på ekonomiska och sociala utmaningar, med 
sikte på att stärka sammanhållningen, konkurrenskraften, produktiviteten, den hållbara tillväxten, jobbskapandet, 
investeringarna och den sociala delaktigheten samt att bidra till real konvergens i unionen, vilket också kan 
förbereda för deltagande i euroområdet, särskilt vad gäller ekonomiska styrprocesser, inklusive genom bistånd med 
att använda unionsfonderna på ett effektivt, ändamålsenligt och transparent sätt. 

Detta stöd syftar särskilt till följande: 

—  Att biträda de nationella myndigheterna i deras initiativ att utforma reformer så att de motsvarar gällande 
prioriteringar, med beaktande av rådande förhållanden och förväntade socioekonomiska effekter.  

—  Att stödja de nationella myndigheternas arbete genom att stärka deras förmåga att uttrycka, utveckla och 
genomföra reformpolitik och reformstrategier med ett bibehållet helhetsgrepp som säkrar samstämmigheten 
mellan mål och medel tvärsektoriellt.  

—  Att stödja de nationella myndigheternas ansträngningar att välja och använda lämpliga processer och metoder 
och därvid utnyttja god praxis och lärdomar i andra länder som befunnit sig i liknande situationer. 
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KAPITEL 13 08  —  STÖDPROGRAMMET FÖR STRUKTURREFORMER  –  OPERATIVT TEKNISKT STÖD (forts.)  

13 08 02  (forts.)  

—  Att hjälpa de nationella myndigheterna att förbättra effektiviteten och ändamålsenligheten i förvaltningen av 
mänskliga resurser, vid behov genom att ange tydliga ansvarsområden och höja kompetensnivån.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/825 av den 17 maj 2017 om inrättande av stödprogrammet för 
strukturreformer för perioden 2017–2020 och om ändring av förordningarna (EU) nr 1303/2013 och (EU) nr 1305/ 
2013 (EUT L 129, 19.5.2017, s. 1). 
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AVDELNING 14  

BESKATTNING OCH TULLUNION  

III/798 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN



 

AVDELNING 14 

BESKATTNING OCH TULLUNION 

Allmän sammanfattning av anslag (2020 och 2019) och genomförande (2018)  

Avdelning 
Kapitel 

Rubrik 
Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

14 01 ADMINISTRATIVA 
UTGIFTER FÖR POLITI- 
KOMRÅDET BESKATTNING 
OCH TULLUNION 63 822 894 63 822 894 61 767 872 61 767 872 60 742 345,50 60 742 345,50 

14 02 TULL 76 306 890 76 342 890 79 412 000 80 603 000 84 122 137,89 73 651 993,65 

14 03 BESKATTNING 32 993 000 27 470 000 32 710 000 30 373 000 32 759 365,78 31 751 639,49 

14 04 POLITISK STRATEGI OCH 
SAMORDNING 3 300 000 2 925 000 3 300 000 3 300 000 3 200 000,—  3 540 000,—  

Avdelning 14  –  Totalt 176 422 784 170 560 784 177 189 872 176 043 872 180 823 849,17 169 685 978,64  

5.7.2019 SV III/799Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 14  —  BESKATTNING OCH TULLUNION



 

AVDELNING 14 

BESKATTNING OCH TULLUNION 

KAPITEL 14 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET BESKATTNING OCH TULLUNION  

Artiklarna 1, 2, 3 och 5 redovisas i närmare detalj i kapitel XX 01 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 2018–2020 

14 01 ADMINISTRATIVA UTGIFTER 
FÖR POLITIKOMRÅDET 
BESKATTNING OCH 
TULLUNION  

14 01 01 Utgifter för tjänstemän och till- 
fälligt anställda som arbetar 
inom politikområdet Beskattning 
och tullunion  5,2 52 015 810 50 112 654 48 779 547,03 93,78  

14 01 02 Extern personal och andra 
administrativa utgifter till stöd 
för politikområdet Beskattning 
och tullunion  

14 01 02 01 Extern personal 5,2 5 589 707 5 480 105 4 752 512,— 85,02 

14 01 02 11 Andra administrativa utgifter 5,2 2 605 261 2 615 519 3 104 959,— 119,18  

Artikel 14 01 02 – Delsumma 8 194 968 8 095 624 7 857 471,— 95,88  

14 01 03 Utgifter avseende utrustning och 
tjänster för informations- och 
kommunikationsteknik inom 
politikområdet beskattning och 
tullunion  5,2 3 412 116 3 359 594 3 905 327,47 114,45  

14 01 04 Stödutgifter för åtgärder och 
program inom politikområdet 
Beskattning och tullunion  

14 01 04 01 Stödutgifter för tullfrågor 1,1 100 000 100 000 100 000,— 100,00 

14 01 04 02 Stödutgifter för Fiscalispro- 
grammet 1,1 100 000 100 000 100 000,— 100,00  

Artikel 14 01 04 – Delsumma 200 000 200 000 200 000,— 100,00  

Kapitel 14 01 –  Totalt 63 822 894 61 767 872 60 742 345,50 95,17  

14 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som arbetar inom politikområdet Beskattning och tullunion  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

52 015 810 50 112 654 48 779 547,03 

III/800 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
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KAPITEL 14 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET BESKATTNING OCH TULLUNION (forts.)  

14 01 02 Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet Beskattning och tullunion  

14 01 02 01 Extern personal  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

5 589 707 5 480 105 4 752 512,—  

14 01 02 11 Andra administrativa utgifter  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

2 605 261 2 615 519 3 104 959,—  

14 01 03 Utgifter avseende utrustning och tjänster för informations- och kommunikationsteknik inom politikområdet 
beskattning och tullunion  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

3 412 116 3 359 594 3 905 327,47  

14 01 04 Stödutgifter för åtgärder och program inom politikområdet Beskattning och tullunion  

14 01 04 01 Stödutgifter för tullfrågor  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

100 000 100 000 100 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för studier, IT (både utrustning och tjänster), möten med experter, information 
och publikationer som direkt kan knytas till förverkligandet av målen för det program eller de åtgärder som omfattas 
av denna punkt, och alla andra utgifter för tekniskt eller administrativt bistånd som inte inbegriper uppgifter för 
offentlig myndighet och som kommer att läggas ut på entreprenad av kommissionen i form av tillfälliga service- 
kontrakt. 

Eventuella inkomster från kandidatländernas bidrag för deltagande i unionsprogrammen och i förekommande fall 
från de potentiella kandidaterna på västra Balkan, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda 
till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. Detta får 
göras i samma proportion som gäller belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i 
förhållande till den totala anslagsnivån. 

5.7.2019 SV III/801Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
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KAPITEL 14 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET BESKATTNING OCH TULLUNION  (forts.)  

14 01 04 (forts.) 

14 01 04 01  (forts.) 

Rättslig grund 

Se kapitel 14 02. 

14 01 04 02 Stödutgifter för Fiscalisprogrammet  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

100 000 100 000 100 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för studier, IT (både utrustning och tjänster), möten med experter, information 
och publikationer som direkt kan knytas till förverkligandet av målen för det program eller de åtgärder som omfattas 
av denna punkt, och alla andra utgifter för tekniskt eller administrativt bistånd som inte inbegriper uppgifter för 
offentlig myndighet och som kommer att läggas ut på entreprenad av kommissionen i form av tillfälliga service- 
kontrakt. 

Eventuella inkomster från kandidatländernas bidrag för deltagande i unionsprogrammen och i förekommande fall 
från de potentiella kandidaterna på västra Balkan, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda 
till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. Detta får 
göras i samma proportion som gäller belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i 
förhållande till den totala anslagsnivån.  

Rättslig grund  

Se kapitel 14 03. 

III/802 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 14 —  BESKATTNING OCH TULLUNION



 

KAPITEL 14 02  —  TULL  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

14 02 TULL  

14 02 01 Stöd till tullunionens 
funktion och modern- 
isering  1,1 75 164 000 75 200 000 78 286 000 79 477 000 83 009 000,91 72 538 856,67 96,46  

14 02 02 Medlemskap i inter- 
nationella organisa- 
tioner på tullområdet  4 1 142 890 1 142 890 1 126 000 1 126 000 1 113 136,98 1 113 136,98 97,40  

14 02 51 Slutförande av tidigare 
program på tullområdet  1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Kapitel 14 02  –  Totalt 76 306 890 76 342 890 79 412 000 80 603 000 84 122 137,89 73 651 993,65 96,48  

14 02 01 Stöd till tullunionens funktion och modernisering  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

75 164 000 75 200 000 78 286 000 79 477 000 83 009 000,91 72 538 856,67  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för att genomföra Tull 2020-programmet, särskilt finansiering av 
gemensamma åtgärder, uppbyggnad av it-kapacitet och personalkompetens. 

För dessa ändamål ska anslaget särskilt täcka följande: 

—  Utgifter för förvärv, utveckling, underhåll, drift och kvalitetskontroll av unionens delar av de europeiska 
informationssystemen. Följande utgör de europeiska informationssystemens unionskomponenter: 1) It-tillgångar 
som hårdvara, programvara och systemens nätverksanslutningar, inbegripet därtill knuten datainfrastruktur. 2) It- 
tjänster som krävs för att stödja utveckling, underhåll, förbättring och drift av systemen. 3) Andra delar som av 
skäl som har att göra med effektivitet, säkerhet och rationell resursanvändning identifieras av kommissionen som 
gemensamma för de deltagande länderna. 

—  Utgifter för seminarier, workshoppar, projektgrupper, arbetsbesök, bevakningsverksamhet, expertgrupper, 
uppbyggnad av administrativ kapacitet och stödåtgärder, undersökningar samt kommunikationsprojekt.  

—  Utgifter för att genomföra bestämmelser om gemensamma utbildningsinsatser.  

—  Utgifter för förberedelser, övervakning, kontroll, revision och utvärdering som krävs för att förvalta programmet 
och uppnå dess mål. 

—  Kostnader för all annan verksamhet som är nödvändig för att stödja programmets mål och verksamhetsområden. 
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KAPITEL 14 02 — TULL  (forts.) 

14 02 01 (forts.) 

Eventuella inkomster från bidrag från anslutande länder, kandidatländer, potentiella kandidater som omfattas av en 
föranslutningsstrategi eller länder som deltar i den europeiska grannskapspolitiken, förutsatt att de i tillräcklig grad 
har tillnärmat sina berörda lagar och administrativa rutiner till EU:s för att kunna delta i de EU-program som 
omfattas av punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, får ge upphov till ytterligare anslag i enlighet med artikel 21.2 b, e 
och f i budgetförordningen. 

Eventuella inkomster från tredjeländers, som inte är kandidatländer eller potentiella kandidater från västra Balkan, 
bidrag för deltagande i tullsamarbetsavtal som tas upp under punkt 6 0 3 2 i den allmänna inkomstberäkningen kan 
leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande och tas upp i denna artikel, i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i 
budgetförordningen. 

Motsvarande belopp av inkomster avsatta för särskilda ändamål beräknas uppgå till 1 100 000 euro.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1294/2013 av den 11 december 2013 om ett åtgärdsprogram för 
tullfrågor i Europeiska unionen för perioden 2014–2020 (Tull 2020) och om upphävande av beslut nr 624/2007/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 209), särskilt artikel 5.  

14 02 02 Medlemskap i internationella organisationer på tullområdet  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

1 142 890 1 142 890 1 126 000 1 126 000 1 113 136,98 1 113 136,98  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för unionens medlemskap i Världstullorganisationen.  

Rättslig grund  

Rådets beslut 2007/668/EG av den 25 juni 2007 om Europeiska gemenskapens medlemskap i Världstullorganisa- 
tionen och om preliminärt utövande av de rättigheter och skyldigheter som följer av medlemskapet (EUT L 274, 
18.10.2007, s. 11).  

14 02 51 Slutförande av tidigare program på tullområdet  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  
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KAPITEL 14 02  — TULL  (forts.)  

14 02 51 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år. 

Eventuella inkomster till följd av att kandidatländer och i tillämpliga fall potentiella kandidater på västra Balkan 
deltar i unionsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs 
till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. 

Eventuella inkomster från tredjeländers, som inte är kandidatländer eller potentiella kandidater från västra Balkan, 
bidrag för deltagande i tullsamarbetsavtal som tas upp under punkt 6 0 3 2 i den allmänna inkomstberäkningen kan 
leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande och tas upp i denna artikel, i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i 
budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet i enlighet med artikel 58.2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av 
kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23). 

Rådets beslut 2000/305/EG av den 30 mars 2000 om att ingå avtal genom skriftväxling med Schweiziska 
edsförbundet om utvidgning av Gemensamma kommunikationsnätet/Gemensamma systemgränssnittet (CCN/CSI), 
inom ramen för konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande (EGT L 102, 27.4.2000, s. 50). 

Rådets beslut 2000/506/EG av den 31 juli 2000 om att ingå avtal genom skriftväxling mellan Europeiska 
gemenskapen och Konungariket Norge om utvidgning av Gemensamma kommunikationsnätet/Gemensamma 
systemgränssnittet (CCN/CSI) inom ramen för konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande (EGT 
L 204, 11.8.2000, s. 35). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 253/2003/EG av den 11 februari 2003 om antagandet av ett åtgärdsprogram 
för tullfrågor i gemenskapen (Tull 2007) (EUT L 36, 12.2.2003, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 624/2007/EG av den 23 maj 2007 om ett åtgärdsprogram för tullfrågor i 
gemenskapen (Tull 2013) (EUT L 154, 14.6.2007, s. 25). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 70/2008/EG av den 15 januari 2008 om en papperslös miljö för tullen och 
handeln (EUT L 23, 26.1.2008, s. 21). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 450/2008 av den 23 april 2008 om fastställande av en tullkodex 
för gemenskapen (Moderniserad tullkodex) (EUT L 145, 4.6.2008, s. 1). 
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KAPITEL 14 03 — BESKATTNING 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

14 03 BESKATTNING  

14 03 01 Förbättring av skatte- 
systemens funktionssätt  1,1 32 993 000 27 400 000 32 570 000 30 303 000 32 759 365,78 31 311 748,71 114,28  

14 03 02 Medlemskap i inter- 
nationella organisa- 
tioner på skatteområdet 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 

14 03 77 Pilotprojekt och 
förberedande åtgärder  

14 03 77 01 Pilotprojekt  —  Digital 
utbildning om skatte- 
frågor och skattebe- 
talning 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 235 681,91 

14 03 77 02 Pilotprojekt  —  Kapaci- 
tetsuppbyggnad, progra- 
mutveckling och 
kommunikation i 
samband med kampen 
mot skatteund- 
andragande, skatteflykt 
och skattebedrägeri 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 204 208,87 

14 03 77 03 Pilotprojekt  —  Över- 
vakning av den förm- 
ögenhet som priv- 
atpersoner gömmer i 
finansiella offshore- 
center och följderna av 
nyligen antagna inter- 
nationella standarder för 
transparens på skat- 
teområdet för 
bekämpningen av skat- 
teundandragande 1,1 p.m. 70 000 140 000 70 000 

Artikel 14 03 77 –  
Delsumma 

p.m. 70 000 140 000 70 000 0,— 439 890,78 628,42  

Kapitel 14 03 –  Totalt 32 993 000 27 470 000 32 710 000 30 373 000 32 759 365,78 31 751 639,49 115,59  

14 03 01 Förbättring av skattesystemens funktionssätt  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

32 993 000 27 400 000 32 570 000 30 303 000 32 759 365,78 31 311 748,71 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för att genomföra Fiscalis 2020-programmet, särskilt finansiering av 
gemensamma åtgärder, uppbyggnad av it-kapacitet och personalkompetens. 
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KAPITEL 14 03  — BESKATTNING  (forts.)  

14 03 01  (forts.)  

För dessa ändamål ska anslaget särskilt täcka följande: 

—  Utgifter för förvärv, utveckling, underhåll, drift och kvalitetskontroll av unionens delar av de europeiska it- 
systemen. Följande utgör de europeiska informationssystemens unionskomponenter: 1) It-tillgångar som 
hårdvara, programvara och systemens nätverksanslutningar, inbegripet därtill knuten datainfrastruktur. 2) It- 
tjänster som krävs för att stödja utveckling, underhåll, förbättring och drift av systemen. 3) Andra delar som av 
skäl som har att göra med effektivitet, säkerhet och rationell resursanvändning identifieras av kommissionen som 
gemensamma för de deltagande länderna.  

—  Utgifter för seminarier, workshoppar, projektgrupper, bilaterala eller multilaterala kontroller, arbetsbesök, expert- 
grupper, uppbyggnad av den offentliga förvaltningens kapacitet och stödåtgärder, undersökningar samt 
kommunikationsprojekt.  

—  Utgifter för att genomföra bestämmelser om gemensamma utbildningsinsatser.  

—  Utgifter för förberedelser, övervakning, kontroll, revision och utvärdering som krävs för att förvalta programmet 
och uppnå dess mål. 

—  Kostnader för all annan verksamhet som är nödvändig för att stödja programmets mål och prioriteringar. 

Eventuella inkomster från bidrag från anslutande länder, kandidatländer, potentiella kandidater som omfattas av en 
föranslutningsstrategi eller länder som deltar i den europeiska grannskapspolitiken förutsatt att de i tillräcklig grad 
har tillnärmat sina berörda lagar och administrativa rutiner till EU:s för att kunna delta i de unionsprogram som 
omfattas av punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen får ge upphov till ytterligare anslag i enlighet med artikel 21.2 b, e 
och f i budgetförordningen. 

Eventuella inkomster från tredjeländer  – som inte är kandidatländer eller potentiella kandidater i västra Balkan  – i 
form av bidrag för deltagande i beskattningssamarbetsavtal, vilka tas upp under punkt 6 0 3 2 i den allmänna 
inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande och tas upp under denna artikel i enlighet 
med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2013 av den 11 december 2013 om ett åtgärdsprogram för 
att förbättra skattesystemens funktionssätt i Europeiska unionen för perioden 2014–2020 (Fiscalis 2020) och om 
upphävande av beslut nr 1482/2007/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 25), särskilt artikel 5.  

14 03 02 Medlemskap i internationella organisationer på skatteområdet 

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  
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KAPITEL 14 03 — BESKATTNING  (forts.) 

14 03 02 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för unionens medlemskap i Internationella skattedialogen (ITD).  

Referensrättsakter  

Kommissionens beslut av den 4 juni 2008 om gemenskapens deltagande i arbetet inom Internationella skattedia- 
logen.  

14 03 77 Pilotprojekt och förberedande åtgärder  

14 03 77 01 Pilotprojekt —  Digital utbildning om skattefrågor och skattebetalning  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  235 681,91  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år avseende pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

14 03 77 02 Pilotprojekt —  Kapacitetsuppbyggnad, programutveckling och kommunikation i samband med kampen mot 
skatteundandragande, skatteflykt och skattebedrägeri  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  204 208,87 
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KAPITEL 14 03  — BESKATTNING  (forts.)  

14 03 77  (forts.)  

14 03 77 02 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år avseende pilotprojektet. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

14 03 77 03 Pilotprojekt —  Övervakning av den förmögenhet som privatpersoner gömmer i finansiella offshore-center och 
följderna av nyligen antagna internationella standarder för transparens på skatteområdet för bekämpningen av 
skatteundandragande  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 70 000 140 000 70 000  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år avseende pilotprojektet. 

Nya skattestandarder har nyligen antagits och genomförts för att öka det automatiska utbytet av skatteinformation 
mellan skattemyndigheter. Oavsett om de är nationella (men med internationell verkan, såsom den amerikanska 
utlandsskattelagen FATCA) eller internationella (såsom OECD:s gemensamma rapporteringsstandarder som 
genomförs i Europeiska unionen genom rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt 
samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG (EUT L 64, 11.3.2011, s. 1), syftar 
dessa standarder till att begränsa enskilda personers skatteundandragande genom att säkra skattemyndigheterna ökad 
tillgång till information. Detta pilotprojekt ska mäta i vilken utsträckning dessa åtgärder är effektiva när det gäller att 
begränsa det internationella skatteundandragandet, då skattesmitare kan finna nya kryphål eller flytta över sina 
förmögenheter till jurisdiktioner som i lägre grad lever upp till bestämmelserna. På basis av en analys av uppgifter 
från flera källor, bland annat men inte enbart IMF, Banken för internationell betalningsutjämning, kommissionen och 
akademiker, kommer detta pilotprojekt att presentera en undersökning av gränsöverskridande transaktioner som 
involverar personliga förmögenheter (och som därför kan vara relevanta för privatpersoners skatteundandragande), 
såsom portföljinvesteringar, lån och insättningar eller utländska direktinvesteringar. Undersökningen kommer också 
att behandla eventuella nya kryphål som kan utnyttjas för att kringgå dessa standarder (t.ex. medborgarskap/ 
bosättningsprogram eller andra aggressiva skattekonkurrensåtgärder för privatpersoner med stor nettoförmögenhet). 
Projektet kommer att bygga på pågående undersökningar som kommissionen genomför (om utvärderingen av 
direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete och om privatpersoners skatteundandragande) och som kommer 
att finnas tillgängliga i början av 2019. Med en tidsram på två år (2019–2020) och i en anda av komplementaritet 
kommer denna forskning att ge ytterligare geografisk och statistisk information om finansiella offshore-centrum och 
deras inverkan på kampen mot skatteundandragande i unionen. 
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KAPITEL 14 03 — BESKATTNING  (forts.) 

14 03 77 (forts.)  

14 03 77 03 (forts.) 

Rättslig grund 

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 14 04  —  POLITISK STRATEGI OCH SAMORDNING  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

14 04 POLITISK STRATEGI 
OCH SAMORDNING  

14 04 01 Genomförande och 
utveckling av den inre 
marknaden  1,1 3 300 000 2 925 000 3 300 000 3 300 000 3 200 000,— 3 540 000,—  121,03  

Kapitel 14 04 –  Totalt 3 300 000 2 925 000 3 300 000 3 300 000 3 200 000,— 3 540 000,—  121,03  

14 04 01 Genomförande och utveckling av den inre marknaden  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

3 300 000 2 925 000 3 300 000 3 300 000 3 200 000,— 3 540 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för studier, utvärderingar, möten med experter, information, kommunikation 
och publikationer som direkt kan knytas till förverkligandet av de åtgärder som omfattas av denna artikel, samt alla 
andra utgifter för tekniskt eller administrativt stöd som inte inbegriper myndighetsuppgifter och som kommissionen 
lägger ut på entreprenad i form av tillfälliga avtal om tjänster. 

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för åtgärder som bidrar till den inre marknadens fullföljande, funktion och 
utveckling. 

Anslaget ska stödja unionens tullpolitik och skattepolitik och inbegriper åtgärder som inte kan finansieras genom 
Tull 2020-programmet eller Fiscalis 2020-programmet. 

På området för skatter och tullar är detta anslag i första hand avsett att täcka 

—  kostnader för konsultationer, studier, analyser och konsekvensbedömningar,  

— verksamhet i samband med klassificering enligt tulltaxan och insamling av uppgifter, 

—  investeringar i programvara,  

—  kostnader för översättning, 

—  utgifter för informationsteknik (både utrustning och tjänster),  

—  framtagande och utveckling av informations- och utbildningsmaterial.  

Rättslig grund  

Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet i enlighet med artikel 58.2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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UTBILDNING OCH KULTUR  
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KOMMISSIONEN



 

AVDELNING 15 

UTBILDNING OCH KULTUR 

Allmän sammanfattning av anslag (2020 och 2019) och genomförande (2018)  

Avdelning 
Kapitel 

Rubrik 
Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

15 01 ADMINISTRATIVA 
UTGIFTER FÖR POLITI- 
KOMRÅDET UTBILDNING 
OCH KULTUR 134 461 247 134 461 247 128 158 832 128 158 832 129 337 255,19 129 337 255,19 

15 02 PROGRAMMET ERASMUS+ 2 796 917 300 2 666 292 720 2 771 439 200 2 542 760 540 2 548 239 368,24 2 333 310 461,97 

15 03 HORISONT 2020 1 521 210 660 1 341 124 218 1 401 735 695 1 182 518 932 1 422 927 102,67 1 259 542 363,45 

15 04 PROGRAMMET KREATIVA 
EUROPA 116 487 000 102 221 652 119 593 000 83 573 370 119 169 499,31 92 674 097,97 

15 05 EUROPEISKA SOLIDARI- 
TETSKÅREN 162 187 779 150 000 000 138 774 568 115 000 000 38 150 653,— 25 341 024,70  

Avdelning 15 –  Totalt 4 731 263 986 4 394 099 837 4 559 701 295 4 052 011 674 4 257 823 878,41 3 840 205 203,28  
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AVDELNING 15 

UTBILDNING OCH KULTUR 

KAPITEL 15 01  —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET UTBILDNING OCH KULTUR  

Artiklarna 1, 2, 3 och 5 redovisas i närmare detalj i kapitel XX 01 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 2018–2020 

15 01 ADMINISTRATIVA UTGIFTER 
FÖR POLITIKOMRÅDET 
UTBILDNING OCH KULTUR  

15 01 01 Utgifter avseende tjänstemän och 
tillfälligt anställda på politi- 
kområdet Utbildning och kultur  5,2 49 284 670 48 438 244 46 700 082,02 94,76  

15 01 02 Extern personal och andra 
administrativa utgifter för politi- 
kområdet Utbildning och kultur  

15 01 02 01 Extern personal 5,2 3 597 501 3 515 174 3 783 966,10 105,18 

15 01 02 11 Andra administrativa utgifter 5,2 2 003 363 2 123 819 2 207 665,95 110,20  

Artikel 15 01 02 – Delsumma 5 600 864 5 638 993 5 991 632,05 106,98  

15 01 03 Utgifter avseende utrustning och 
tjänster för informations- och 
kommunikationsteknik inom 
politikområdet Utbildning och 
kultur  5,2 3 232 959 3 247 340 3 738 848,14 115,65  

15 01 04 Stödutgifter för verksamhet och 
program inom politikområdet 
Utbildning och kultur  

15 01 04 01 Stödutgifter för programmet 
Erasmus+ 1,1 12 387 700 12 144 800 13 206 523,86 106,61 

15 01 04 02 Stödutgifter för Kreativa Europa- 
programmet  – Delprogrammet 
Kultur 3 988 270 943 870 1 159 433,15 117,32 

15 01 04 03 Stödutgifter för europeiska soli- 
daritetskåren 1,1 2 962 500 3 612 500 4 017 306,06 135,61  

Artikel 15 01 04 – Delsumma 16 338 470 16 701 170 18 383 263,07 112,52 
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KAPITEL 15 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET UTBILDNING OCH KULTUR (forts.)  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 2018–2020  

15 01 05 Stödutgifter för forsknings- och 
innovationsprogram inom politi- 
kområdet Utbildning och kultur  

15 01 05 01 Utgifter avseende tjänstemän och 
tillfälligt anställda som genomför 
forsknings- och innovation- 
sprogram  –  Horisont 2020 1,1 2 304 921 2 226 977 2 112 592,—  91,66 

15 01 05 02 Extern personal som genomför 
forsknings- och innovation- 
sprogram  – Horisont 2020 1,1 931 039 912 784 815 737,—  87,62 

15 01 05 03 Övriga administrativa utgifter för 
forsknings- och innovation- 
sprogram – Horisont 2020 1,1 1 318 824 1 318 824 1 126 993,95 85,45  

Artikel 15 01 05 – Delsumma 4 554 784 4 458 585 4 055 322,95 89,03  

15 01 06 Genomförandeorgan  

15 01 06 01 Genomförandeorganet för 
utbildning, audiovisuella medier 
och kultur  – Bidrag från 
programmet Erasmus+ 1,1 26 063 000 27 174 000 27 024 496,—  103,69 

15 01 06 02 Genomförandeorganet för 
utbildning, audiovisuella medier 
och kultur  – Bidrag från 
programmet Kreativa Europa 3 12 333 000 12 129 000 12 528 684,—  101,59 

15 01 06 03 Genomförandeorganet för 
utbildning, audiovisuella medier 
och kultur  – Bidrag från den 
europeiska solidaritetskåren 1,1 937 500 937 500 375 000,—  40,00  

Artikel 15 01 06 – Delsumma 39 333 500 40 240 500 39 928 180,—  101,51  

15 01 60 Bibliotek och e-resurser  5,2 2 719 000 2 594 000 2 630 366,42 96,74  

15 01 61 Utgifter för att organisera prak- 
tiktjänstgöring vid institutionen  5,2 13 397 000 6 840 000 7 909 560,54 59,04  

Kapitel 15 01 –  Totalt 134 461 247 128 158 832 129 337 255,19 96,19  

15 01 01 Utgifter avseende tjänstemän och tillfälligt anställda på politikområdet Utbildning och kultur  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

49 284 670 48 438 244 46 700 082,02 
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KAPITEL 15 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET UTBILDNING OCH KULTUR (forts.)  

15 01 02 Extern personal och andra administrativa utgifter för politikområdet Utbildning och kultur  

15 01 02 01 Extern personal  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

3 597 501 3 515 174 3 783 966,10 

15 01 02 11 Andra administrativa utgifter  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

2 003 363 2 123 819 2 207 665,95  

15 01 03 Utgifter avseende utrustning och tjänster för informations- och kommunikationsteknik inom politikområdet 
Utbildning och kultur  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

3 232 959 3 247 340 3 738 848,14  

15 01 04 Stödutgifter för verksamhet och program inom politikområdet Utbildning och kultur  

15 01 04 01 Stödutgifter för programmet Erasmus+  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

12 387 700 12 144 800 13 206 523,86  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för förberedelse, övervakning, kontroll, revision och utvärdering som är 
direkt nödvändiga för att förvalta programmet Erasmus+ och förverkliga programmålen, i synnerhet undersökningar, 
expertmöten, information och kommunikation, inbegripet övergripande kommunikation om unionens politiska 
prioriteringar där de är kopplade till de allmänna målen i denna förordning, kostnader i samband med it som är 
inriktade på bearbetning och utbyte av information, tillsammans med alla andra kostnader för tekniskt och 
administrativt bistånd som kommissionen har för förvaltningen av programmet. 
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KOMMISSIONEN 
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KAPITEL 15 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET UTBILDNING OCH KULTUR (forts.)  

15 01 04  (forts.) 

15 01 04 01 (forts.)  

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna budgetpost. Dessa belopp 
–  som härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som 
avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, 
och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet” som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster från kandidatländernas bidrag för deltagande i unionsprogrammen och i förekommande fall 
från de potentiella kandidaterna på västra Balkan, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda 
till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. Detta får ske 
i samma proportion som gäller för belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i 
förhållande till den totala anslagsnivån. 

Eventuella inkomster från bidrag från länder inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken i enlighet med 
förfarandena överenskomna med dessa länder i ramavtalet om deras deltagande i unionsprogram som tas upp under 
punkt 6 0 3 3 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande, vilket får ske i samma 
proportion som gäller för belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i förhållande till den 
totala anslagsnivån i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. 

Eventuella inkomster från bidrag för deltagande i unionsprogrammen från Schweiz, vilka tas upp under punkt 6 0 3 
3 i inkomstberäkningen, kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande, enligt samma proportion som gäller 
för belopp som godkänts för utgifter av administrativ karaktär i förhållande till den totala anslagsnivån för 
programmet, i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Se kapitel 15 02. 

15 01 04 02 Stödutgifter för Kreativa Europa-programmet  –  Delprogrammet Kultur  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

988 270 943 870 1 159 433,15  

Anmärkningar  

Detta anslag ska täcka utgifter för förberedelse, övervakning, kontroll, revision och utvärdering som är direkt 
nödvändiga för att förvalta Kreativa Europa-programmet och förverkliga programmålen, särskilt undersökningar, 
expertmöten, informations- och kommunikationsåtgärder, inklusive institutionell kommunikation av unionens 
politiska prioriteringar, så länge åtgärderna har anknytning till de allmänna målen för denna punkt, utgifter i 
samband med it-nätverk för utbyte och behandling av information samt alla andra kostnader för tekniskt och 
administrativt stöd som kommissionen ådrar sig för förvaltningen av programmet. 
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KAPITEL 15 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET UTBILDNING OCH KULTUR (forts.)  

15 01 04 (forts.)  

15 01 04 02  (forts.)  

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna budgetpost. Dessa belopp 
–  som härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som 
avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, 
och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet” som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster från kandidatländernas bidrag för deltagande i unionsprogrammen och i förekommande fall 
från de potentiella kandidaterna på västra Balkan, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda 
till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. Detta får ske 
i samma proportion som gäller för belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i 
förhållande till den totala anslagsnivån. 

Eventuella inkomster från länder inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken i enlighet med förfarandena 
överenskomna med dessa länder i ramavtalet om deras deltagande i unionsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 3 
i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande, vilket får ske i samma proportion som 
gäller för belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i förhållande till den totala 
anslagsnivån i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. 

Eventuella inkomster från bidrag för deltagande i unionsprogrammen från Schweiz, vilka tas upp under punkt 6 0 3 
3 i inkomstberäkningen, kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande, enligt samma proportion som gäller 
för belopp som godkänts för utgifter av administrativ karaktär i förhållande till den totala anslagsnivån för 
programmet, i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Se kapitel 15 04. 

15 01 04 03 Stödutgifter för europeiska solidaritetskåren  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

2 962 500 3 612 500 4 017 306,06  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för förberedelse, övervakning, kontroll, revision och utvärdering som är 
direkt nödvändiga för att förvalta europeiska solidaritetskåren och förverkliga programmålen, i synnerhet under- 
sökningar, expertmöten, information och kommunikation, inbegripet övergripande kommunikation om Europeiska 
unionens politiska prioriteringar där de är kopplade till de allmänna målen i denna förordning, kostnader i samband 
med it som är inriktade på bearbetning och utbyte av information, tillsammans med alla andra kostnader för tekniskt 
och administrativt bistånd som kommissionen har för förvaltningen av detta initiativ. 
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KAPITEL 15 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET UTBILDNING OCH KULTUR (forts.)  

15 01 04  (forts.) 

15 01 04 03 (forts.)  

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa belopp –  som 
härrör från Eftaländernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster avsatta för 
särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande 
anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” som fogas till denna del 
i utgiftsberäkningen i detta avsnitt, som ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster från kandidatländernas bidrag för deltagande i unionsprogrammen och i förekommande fall 
från de potentiella kandidaterna på västra Balkan, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda 
till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. Detta får ske 
i samma proportion som gäller för belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i 
förhållande till den totala anslagsnivån. 

Eventuella inkomster från bidrag från länder inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken i enlighet med 
förfarandena överenskomna med dessa länder i ramavtalet om deras deltagande i unionsprogram som tas upp under 
punkt 6 0 3 3 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande, vilket får ske i samma 
proportion som gäller för belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i förhållande till den 
totala anslagsnivån i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen.  

Referensrättsakter  

Se artikel 15 05 01.  

15 01 05 Stödutgifter för forsknings- och innovationsprogram inom politikområdet Utbildning och kultur 

15 01 05 01 Utgifter avseende tjänstemän och tillfälligt anställda som genomför forsknings- och innovationsprogram  – Horisont 
2020  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

2 304 921 2 226 977 2 112 592,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som bidrar till genomförandet av 
forsknings- och innovationsprogram inom Horisont 2020. Det omfattar personer som innehar tjänster som är 
upptagna i de godkända tjänsteförteckningarna och som arbetar med indirekt förvaltade åtgärder som ligger utanför 
kärnenergiområdet, inklusive tjänstemän och tillfälligt anställda vid unionens delegationer. 
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KAPITEL 15 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET UTBILDNING OCH KULTUR (forts.)  

15 01 05 (forts.)  

15 01 05 01  (forts.)  

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna budgetpost. Dessa belopp 
–  som härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som 
avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, 
och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet” som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten.  

Rättslig grund  

Se kapitel 15 03. 

15 01 05 02 Extern personal som genomför forsknings- och innovationsprogram  –  Horisont 2020  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

931 039 912 784 815 737,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern personal som genomför program för forskning och innovation 
(Horisont 2020) i form av indirekta åtgärder i de icke-nukleära programmen, inbegripet extern personal som 
tjänstgör vid unionens delegationer. 

Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna budgetpost. Dessa belopp  
–  som härrör från Eftaländernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster 
som avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordn- 
ingen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan ”Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet” som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten.  

Rättslig grund  

Se kapitel 15 03. 

15 01 05 03 Övriga administrativa utgifter för forsknings- och innovationsprogram  –  Horisont 2020  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

1 318 824 1 318 824 1 126 993,95 
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KAPITEL 15 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET UTBILDNING OCH KULTUR (forts.)  

15 01 05  (forts.) 

15 01 05 03 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka övriga administrativa kostnader i samband med hela förvaltningen av program för 
forskning och innovation (Horisont 2020) i form av indirekta åtgärder i de icke-nukleära programmen, inbegripet 
andra administrativa utgifter för personal som tjänstgör vid unionens delegationer. 

Detta anslag är även avsett att täcka utgifter för studier, möten med experter, information och publikationer som 
direkt kan knytas till förverkligandet av målet för det program eller de åtgärder som omfattas av denna punkt och 
alla andra utgifter för tekniskt eller administrativt bistånd som inte inbegriper uppgifter för offentlig myndighet och 
som kommer att läggas ut på entreprenad av kommissionen i form av tillfälliga servicekontrakt. 

Det är även avsett att täcka utgifter för tekniskt och administrativt stöd i samband med fastställande, förberedelser, 
förvaltning, uppföljning, revision och översyn av program eller projekt, till exempel utgifter för konferenser, 
workshoppar, seminarier, utveckling och underhåll av it-system, tjänsteresor, utbildning och representation. 

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna budgetpost. Dessa belopp 
–  som härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som 
avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, 
och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet” som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten.  

Rättslig grund  

Se kapitel 15 03. 

15 01 06 Genomförandeorgan 

15 01 06 01 Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur  –  Bidrag från programmet Erasmus+  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

26 063 000 27 174 000 27 024 496,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka den del av driftskostnaderna för genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella 
medier och kultur som uppkommer med anledning av dess medverkan i administrationen av Erasmus+-programmet 
som omfattas av rubrik 1a, samt genomförandeorganets kostnader för slutförandet av samarbetsprogrammen inom 
högre utbildning och yrkesinriktad utbildning och programmet Aktiv ungdom i den fleråriga budgetramen 
2007–2013. 
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KAPITEL 15 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET UTBILDNING OCH KULTUR (forts.)  

15 01 06 (forts.)  

15 01 06 01  (forts.)  

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna budgetpost. Dessa belopp 
–  som härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som 
avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, 
och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet” som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster från kandidatländernas bidrag och i förekommande fall från de potentiella kandidaterna på 
västra Balkan, vilka tas upp under punkt 6 0 3 3 i inkomstberäkningen, kan leda till att ytterligare anslag ställs till 
förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. Detta får ske i samma proportion som gäller 
för belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i förhållande till den totala anslagsnivån. 

Eventuella inkomster från bidrag från länder inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken i enlighet med 
förfarandena överenskomna med dessa länder i ramavtalet om deras deltagande i unionsprogram som tas upp under 
punkt 6 0 3 3 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande, vilket får ske i samma 
proportion som gäller för belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i förhållande till den 
totala anslagsnivån i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. 

Eventuella inkomster från bidrag för deltagande i unionsprogrammen från Schweiz, vilka tas upp under punkt 
6 0 3 3 i inkomstberäkningen, kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande, enligt samma proportion som 
gäller för belopp som godkänts för utgifter av administrativ karaktär i förhållande till den totala anslagsnivån för 
programmet, i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. 

De sammanlagda inkomster avsatta för särskilda ändamål som tagits emot under punkterna 6 0 3 1 och 6 0 3 3 i 
inkomstberäkningen är uppskattningsvis cirka 1 400 000 EUR. 

Organets tjänsteförteckning anges i bilagan ”Personal” till detta avsnitt. 

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar 
för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram (EGT L 11, 16.1.2003, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av 
”Erasmus+”: Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av 
besluten nr 1719/2006/EG, nr 1720/2006/EG och nr 1298/2008/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 50).  

Referensrättsakter  

Kommissionens genomförandebeslut 2013/776/EU av den 18 december 2013 om inrättande av genomför- 
andeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur och om upphävande av beslut 2009/336/EG (EUT L 343, 
19.12.2013, s. 46). 
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KAPITEL 15 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET UTBILDNING OCH KULTUR (forts.)  

15 01 06  (forts.) 

15 01 06 01 (forts.)  

Kommissionens beslut C(2013) 9189 av den 18 december 2013 om delegering av befogenheter till genomför- 
andeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur i syfte att utföra uppgifter som hänger samman med 
genomförandet av unionsprogram inom utbildning, audiovisuella medier och kultur, och i synnerhet användning av 
anslagen i unionens allmänna budget och för Europeiska utvecklingsfonden. 

15 01 06 02 Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur  –  Bidrag från programmet Kreativa Europa  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

12 333 000 12 129 000 12 528 684,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka den del av driftskostnaderna för genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella 
medier och kultur som uppkommer med anledning av dess medverkan i administrationen av programmet Kreativa 
Europa som omfattas av rubrik 3b samt driftskostnader som uppkommer med anledning av förvaltningen av den 
fleråriga budgetramen 2007–2013. 

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna budgetpost. Dessa belopp  
–  som härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som 
avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, 
och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet” som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster från kandidatländernas bidrag för deltagande i unionsprogrammen och i förekommande fall 
från de potentiella kandidaterna på västra Balkan, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda 
till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. Detta får ske 
i samma proportion som gäller för belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i 
förhållande till den totala anslagsnivån. 

Eventuella inkomster från länder inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken i enlighet med förfarandena 
överenskomna med dessa länder i ramavtalet om deras deltagande i unionsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 3 
i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande, vilket får ske i samma proportion som 
gäller för belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i förhållande till den totala 
anslagsnivån i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. 
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KAPITEL 15 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET UTBILDNING OCH KULTUR (forts.)  

15 01 06 (forts.)  

15 01 06 02  (forts.)  

Eventuella inkomster från bidrag för deltagande i unionsprogrammen från Schweiz, vilka tas upp under punkt 
6 0 3 3 i inkomstberäkningen, kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande, enligt samma proportion som 
gäller för belopp som godkänts för utgifter av administrativ karaktär i förhållande till den totala anslagsnivån för 
programmet, i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. 

Organets tjänsteförteckning anges i bilagan ”Personal”  till detta avsnitt. 

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar 
för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram (EGT L 11, 16.1.2003, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1295/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av 
programmet Kreativa Europa (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1718/2006/EG, nr 1855/2006/EG och 
nr 1041/2009/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 221).  

Referensrättsakter  

Kommissionens genomförandebeslut 2013/776/EU av den 18 december 2013 om inrättande av genomför- 
andeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur och om upphävande av beslut 2009/336/EG (EUT 
L 343, 19.12.2013, s. 46). 

Kommissionens beslut C(2013) 9189 av den 18 december 2013 om delegering av befogenheter till genomför- 
andeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur i syfte att utföra uppgifter som hänger samman med 
genomförandet av unionsprogram inom utbildning, audiovisuella medier och kultur, och i synnerhet användning av 
anslagen i unionens allmänna budget och för Europeiska utvecklingsfonden. 

15 01 06 03 Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur  –  Bidrag från den europeiska solidaritetskåren  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

937 500 937 500 375 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka den del av de administrativa kostnaderna för genomförandeorganet för utbildning, 
audiovisuella medier och kultur som uppkommer med anledning av dess deltagande i förvaltningen av den 
europeiska solidaritetskåren. 
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KAPITEL 15 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET UTBILDNING OCH KULTUR (forts.)  

15 01 06  (forts.) 

15 01 06 03 (forts.)  

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa belopp –  som 
härrör från Eftaländernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster avsatta för 
särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande 
anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” som fogas till denna del 
i utgiftsberäkningen i detta avsnitt, som ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster från kandidatländernas bidrag för deltagande i unionsprogrammen och i förekommande fall 
från de potentiella kandidaterna på västra Balkan, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda 
till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. Detta får ske 
i samma proportion som gäller för belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i 
förhållande till den totala anslagsnivån. 

Eventuella inkomster från bidrag från länder inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken i enlighet med 
förfarandena överenskomna med dessa länder i ramavtalet om deras deltagande i unionsprogram som tas upp under 
punkt 6 0 3 3 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande, vilket får ske i samma 
proportion som gäller för belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i förhållande till den 
totala anslagsnivån i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar 
för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram (EGT L 11, 16.1.2003, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1475 av den 2 oktober 2018 om fastställande av den rättsliga 
ramen för den europeiska solidaritetskåren och om ändring av förordning (EU) nr 1288/2013, förordning (EU) nr 
1293/2013 och beslut nr 1313/2013/EU (EUT L 250, 4.10.2018, s. 1).  

Referensrättsakter  

Kommissionens beslut C(2013) 9189 av den 18 december 2013 om delegering av befogenheter till genomför- 
andeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur i syfte att utföra uppgifter som hänger samman med 
genomförandet av unionsprogram inom utbildning, audiovisuella medier och kultur, och i synnerhet användning av 
anslagen i unionens allmänna budget och för Europeiska utvecklingsfonden. 

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1716 av den 13 november 2018 om ändring av genomförandebeslut 
2013/776/EU om inrättande av genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (EUT L 286, 
14.11.2018, s. 33). 
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KAPITEL 15 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET UTBILDNING OCH KULTUR (forts.)  

15 01 60 Bibliotek och e-resurser  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

2 719 000 2 594 000 2 630 366,42  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka följande: 

—  Inköp av böcker, e-böcker och andra publikationer, uppdatering av befintliga volymer.  

—  Utgifter för prenumerationer på dagstidningar, facktidskrifter, dokumentationsdatabaser.  

—  Utgifter för prenumeration på katalogiserade databaser.  

—  Utgifter för andra specialiserade publikationer i tryckt och elektroniskt format.  

—  Inköp av utbildnings- och pr-material (till ett belopp av högst 15 000 EUR),  

—  Kostnader för att binda böcker och övriga nödvändiga utgifter för att bevara böcker och tidskrifter. 

Anslaget täcker inte utgifter vid 

—  gemensamma forskningscentrets anläggningar, för vilka utgifter tas upp under artikel 01 05 under den berörda 
avdelningen, 

—  kommissionens representationer inom unionen, för vilka utgifter tas upp under punkt 16 01 03 03,  

—  utgifter av motsvarande slag eller för motsvarande syfte utanför unionen, som tas upp under punkt 01 03 02 
under den berörda avdelningen. 

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas 
uppgå till 18 000 EUR.  

15 01 61 Utgifter för att organisera praktiktjänstgöring vid institutionen 

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

13 397 000 6 840 000 7 909 560,54 
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KAPITEL 15 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET UTBILDNING OCH KULTUR (forts.)  

15 01 61  (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för praktiktjänstgöring för personer med högskoleexamen. Praktiken ska 
ge dem en översikt över unionens mål och utmaningar, en insikt i hur EU-institutionerna fungerar och möjlighet att 
utveckla sina kunskaper genom erfarenhet av arbete vid kommissionen. 

Anslaget täcker beviljandet av stipendier och andra utgifter i samband med detta (tillägg för funktionshindrade, 
olycksfalls- och sjukförsäkring, bidrag till resekostnader i samband med början och slutet av praktiken och under 
själva praktiken, kostnader för evenemang inom praktikprogrammet, till exempel utbildning, stödjande verksamhet, 
studiebesök, marknadsföringsmaterial och mottagning). 

Urvalet av praktikanter sker enligt objektiva och öppna kriterier. 

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.6 i budgetförordningen beräknas 
uppgå till 2 065 000 EUR. 
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KAPITEL 15 02 — PROGRAMMET ERASMUS+ 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

15 02 PROGRAMMET 
ERASMUS+  

15 02 01 Främja kvalitet och 
samarbete inom utbildning 
och ungdomsfrågor i 
Europa, dess relevans för 
arbetsmarknaden och 
ungdomars deltagande i 
Europas demokratiska liv  

15 02 01 01 Att främja kvalitet och 
samarbete inom den 
akademiska och yrkesin- 
riktade utbildningen i EU, 
och utbildningens relevans 
för arbetsmarknaden 1,1 2 497 651 602 2 375 000 000 2 461 036 200 2 261 000 000 2 195 062 257,92 1 988 733 259,81 83,74 

15 02 01 02 Främja kvalitet och 
samarbete inom ungdoms- 
frågor i Europa och 
ungdomars deltagande i 
Europas demokratiska liv 1,1 187 211 158 180 000 000 185 870 000 175 950 000 245 895 478,17 255 435 347,31 141,91  

Artikel 15 02 01  – 
Delsumma 

2 684 862 760 2 555 000 000 2 646 906 200 2 436 950 000 2 440 957 736,09 2 244 168 607,12 87,83  

15 02 02 Främja kvalitet i under- 
visnings- och forsknings- 
verksamhet som gäller 
europeisk integration 
genom Jean Monnet- 
aktiviteter i hela världen  1,1 47 056 540 46 000 000 45 000 000 43 858 000 45 397 320,21 43 908 614,99 95,45  

15 02 03 Utveckling av en europeisk 
dimension inom idrotten  1,1 64 998 000 50 000 000 55 200 000 43 000 000 46 125 761,70 38 065 412,24 76,13  

15 02 51 Slutförande av verksamhet 
inom området livslångt 
lärande inklusive flersprå- 
kighet  1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 457 187,56 

15 02 53 Slutförande av verksamhet 
inom området ungdom och 
idrott  1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  
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KAPITEL 15 02 — PROGRAMMET ERASMUS+  (forts.) 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar  

15 02 77 Pilotprojekt och 
förberedande åtgärder  

15 02 77 09 Förberedande åtgärd –  E- 
plattform för grannskap 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

15 02 77 10 Pilotprojekt – Stödja hälso- 
främjande fysisk aktivitet i 
hela Europa 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  75 240,06 

15 02 77 11 Pilotprojekt –  Förbättra 
studieresultaten genom att 
stödja nyblivna lärare via 
onlineformer för lärande, 
handledning och 
mentorskap 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  199 670,—  

15 02 77 16 Förberedande åtgärd –  
Utvärdering av entrepre- 
nörskapsprogram inom 
högre utbildning 1,1 p.m. 121 263 p.m. 242 024 0,—  121 262,50 100,00 

15 02 77 17 Pilotprojekt – Altiero 
Spinelli-priset, utmärkelse 
för att nå ut med 
information om EU 1,1 p.m. p.m. p.m. 200 000 300 000,—  709 741,21 

15 02 77 18 Pilotprojekt – Idrott som ett 
verktyg för integration och 
social delaktighet för flyk- 
tingar 3 p.m. 686 713 p.m. 197 463 1 389 566,94 809 424,86 117,87 

15 02 77 19 Pilotprojekt – Övervakning 
och coaching genom idrott 
för ungdomar som riskerar 
att bli radikaliserade 3 p.m. p.m. p.m. 146 553 0,—  586 208,26 

15 02 77 20 Förberedande åtgärd –  
Upptäck EU: Gratis tågluff- 
arkort för ungdomar i EU 
som fyller 18 1,1 p.m. 13 000 000 16 000 000 14 000 000 11 995 171,58 3 623 108,29 27,87 

15 02 77 21 Förberedande åtgärd –  
Utbyten och rörlighet inom 
idrott 1,1 p.m. 230 244 1 500 000 750 000 1 171 469,76 581 934,88 252,75 

15 02 77 22 Förberedande åtgärd –  
Sportue  –  Främjande av 
EU:s värden genom idrottsi- 
nitiativ på kommunal nivå 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 902 341,96 4 050,—  
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KAPITEL 15 02 — PROGRAMMET ERASMUS+  (forts.) 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

15 02 77 (forts.) 

15 02 77 23 Förberedande åtgärd – 
Övervakning och coaching 
genom idrott för ungdomar 
som riskerar att bli radika- 
liserade 1,1 p.m. p.m. 2 000 000 1 000 000 

15 02 77 24 Pilotprojekt  –  Ett första steg 
mot en europeisk ram för 
rörlighet för personer som 
till-verkar föremål direkt 
från digitala modeller 1,1 p.m. 87 500 350 000 175 000 

15 02 77 25 Förberedande åtgärd – 
Altiero Spinelli-priset, 
utmärkelse för att nå ut med 
information om EU 1,1 p.m. 650 000 800 000 400 000 

15 02 77 26 Pilotprojekt  –  Johan Amos- 
priset för den bästa läraren i 
unionen som undervisar om 
EU 1,1 p.m. 350 000 350 000 175 000 

15 02 77 27 Förberedande åtgärd – 
Erkännande av studie- 
perioder utomlands 1,1 p.m. 167 000 333 000 166 500 

15 02 77 28 Förberedande åtgärd –  Idrott 
som ett verktyg för inte- 
gration och social delak- 
tighet för flyktingar 1,1 p.m. p.m. 3 000 000 1 500 000 

Artikel 15 02 77 –  
Delsumma 

p.m. 15 292 720 24 333 000 18 952 540 15 758 550,24 6 710 640,06 43,88  

Kapitel 15 02  –  Totalt 2 796 917 300 2 666 292 720 2 771 439 200 2 542 760 540 2 548 239 368,24 2 333 310 461,97 87,51  

15 02 01 Främja kvalitet och samarbete inom utbildning och ungdomsfrågor i Europa, dess relevans för arbetsmarknaden 
och ungdomars deltagande i Europas demokratiska liv  

15 02 01 01 Att främja kvalitet och samarbete inom den akademiska och yrkesinriktade utbildningen i EU, och utbildningens 
relevans för arbetsmarknaden  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

2 497 651 602 2 375 000 000 2 461 036 200 2 261 000 000 2 195 062 257,92 1 988 733 259,81  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att eftersträva följande särskilda utbildningsmål i enlighet med programmet Erasmus+ 
allmänna mål, och särskilt målet för den strategiska ramen för europeiskt utbildningssamarbete (Utbildning 2020) 
liksom för stöd för hållbar utveckling i tredjeländer inom området högre utbildning: 

III/830 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 
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KAPITEL 15 02  — PROGRAMMET ERASMUS+  (forts.)  

15 02 01 (forts.)  

15 02 01 01  (forts.)  

—  Förbättra nyckelkompetenser och färdigheter, framför allt med avseende på deras relevans för arbetsmarknaden 
och bidrag till ett sammanhållet samhälle, särskilt genom bättre möjligheter till rörlighet i utbildningssyfte och 
genom ett förstärkt samarbete mellan utbildningssektorn och näringslivet.  

—  Främja kvalitetsförbättringar, spetskompetens inom innovation och internationalisering vid högskolorna, i första 
hand genom utökat gränsöverskridande samarbete mellan utbildningsanordnare och andra intressenter.  

— Främja utvecklingen av och höja medvetenheten om ett europeiskt område för livslångt lärande, för att 
komplettera nationella politiska reformer och stödja en modernisering av utbildningssystemen, i första hand 
genom ett ökat politiskt samarbete, bättre utnyttjande av unionens verktyg för öppenhet och erkännande och 
spridning av god praxis. 

—  Stärka den internationella dimensionen av allmän utbildning och yrkesutbildning, i första hand genom samarbete 
mellan unionens och tredjeländers läroanstalter inom yrkesutbildning och högre utbildning genom att göra 
europeiska högskolor mer attraktiva och stödja unionens yttre åtgärder, inbegripet biståndsmålen, genom att 
främja rörlighet och samarbete mellan högskolorna i unionen och tredjeländer och genom riktad kapacitet- 
suppbyggnad i tredjeländer. 

—  Förbättra språkundervisningen och språkinlärningen och främja unionens språkliga mångfald och interkulturella 
medvetenhet, inbegripet minoritetsspråk och hotade språk. 

—  Främja gratis offentlig utbildning av hög kvalitet på ett sätt som garanterar att ingen elev nekas tillträde till eller 
tvingas avbryta utbildning på någon nivå av ekonomiska skäl, med särskild tonvikt på de första skolåren, i syfte 
att förebygga att barn lämnar skolan i förtid och för att säkerställa att barn från de minst gynnade samhälls- 
grupperna kan integreras fullt ut. 

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa belopp –  
som härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som 
avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, 
och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet”" som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster från kandidatländernas bidrag för deltagande i unionsprogrammen och i förekommande fall 
från de potentiella kandidaterna på västra Balkan, vilka tas upp under punkt 6 0 3 3 i inkomstberäkningen, kan leda 
till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. Detta får ske 
i samma proportion som gäller för belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i 
förhållande till den totala anslagsnivån. 
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KAPITEL 15 02 — PROGRAMMET ERASMUS+  (forts.) 

15 02 01  (forts.)  

15 02 01 01 (forts.)  

Eventuella inkomster från bidrag från länder inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken i enlighet med 
förfarandena överenskomna med dessa länder i ramavtalet om deras deltagande i unionsprogram som tas upp under 
punkt 6 0 3 3 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande, vilket får ske i samma 
proportion som gäller för belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i förhållande till den 
totala anslagsnivån i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. 

Eventuella inkomster från bidrag för deltagande i unionsprogrammen från Schweiz, vilka tas upp under punkt 
6 0 3 3 i inkomstberäkningen, kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e 
och f i budgetförordningen. 

Alla återbetalningar från finansiella instrument enligt artikel 209.3 i budgetförordningen, inbegripet kapitalåter- 
betalningar, utlösta garantier och återbetalningar på lånesumman, till kommissionen som förs upp under punkt 6 4 1 
1 i inkomstberäkningen, kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artiklarna 21.3 f och 
22.1 i budgetförordningen. 

De sammanlagda inkomster avsatta för särskilda ändamål som tagits emot under punkterna 6 0 3 1 och 6 0 3 3 i 
inkomstberäkningen är uppskattningsvis cirka 125 000 000 EUR. 

Inkomster avsatta för särskilda ändamål i punkt 6 6 0 0 i inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag 
enligt denna artikel, i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen. 

Motsvarande belopp beräknas uppgå till omkring 35 000 000 EUR. 

Detta anslag bör också användas för att genomföra initiativ inom ramen för Erasmus+ för att fortsätta arbetet med 
social inkludering och icke-diskriminering.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av 
”Erasmus+”: Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av 
besluten nr 1719/2006/EG, nr 1720/2006/EG och nr 1298/2008/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 50). 

15 02 01 02 Främja kvalitet och samarbete inom ungdomsfrågor i Europa och ungdomars deltagande i Europas demokratiska liv  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

187 211 158 180 000 000 185 870 000 175 950 000 245 895 478,17 255 435 347,31 
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KAPITEL 15 02  — PROGRAMMET ERASMUS+  (forts.)  

15 02 01 (forts.)  

15 02 01 02  (forts.) 

Anmärkningar  

Enligt det allmänna målet är detta anslag avsett att eftersträva följande särskilda mål inom ungdomsområdet:  

—  Förbättra unga människors nyckelkompetenser och färdigheter, inbegripet unga människor med färre möjlig- 
heter, och deras deltagande i Europas demokratiska liv och på arbetsmarknaden, aktiva medborgarskap, 
interkulturella dialog, sociala integrering och solidaritet, framför allt genom bättre möjligheter till rörlighet i 
utbildningssyfte för unga människor, för dem som är aktiva inom ungdomsarbete samt för ungdomsorganisa- 
tioner och ungdomsledare och genom starkare band mellan ungdoms- och arbetsmarknadsfrågor.  

—  Främja en förbättrad kvalitet på det arbete som görs i ungdomsfrågor, i första hand genom ett förstärkt samarbete 
mellan ungdomsorganisationer och/eller andra intressenter.  

—  Komplettera politiska reformer på lokal, regional och nationell nivå och stödja utvecklingen av en kunskaps- och 
evidensbaserad ungdomspolitik och erkännandet av icke-formellt och informellt lärande, i första hand genom 
förstärkt politiskt samarbete, bättre utnyttjande av unionens verktyg för öppenhet och erkännande samt genom 
spridning av god praxis. 

—  Stärka ungdomsverksamhetens internationella dimension och ungdomsarbetarnas och ungdomsorganisationernas 
roll som stödstrukturer för unga, som ett komplement till unionens yttre åtgärder, framför allt genom att främja 
rörlighet och samarbete mellan intressenter i unionen och tredjeländer samt internationella organisationer på 
ungdomsområdet och genom riktad kapacitetsuppbyggnad i tredjeländer. 

Anslaget bör också användas för att genomföra initiativ inom ramen för programmet Erasmus+ för att fortsätta 
arbetet med social inkludering och icke-diskriminering och bidra till en verklig strategi på unionsnivå. 

Bidragen från Eftastaterna enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt 
artikel 82 och protokoll 32, måste läggas till anslagen under denna budgetpost. Dessa belopp  – som härrör från 
Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster avsatta för särskilda 
ändamål i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, De medför avsättning av 
motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”  till denna 
del i utgiftsberäkningen i detta avsnitt, som ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster från kandidatländernas bidrag för deltagande i unionsprogrammen och i förekommande fall 
från de potentiella kandidaterna på västra Balkan, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda 
till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. Detta får ske 
i samma proportion som gäller för belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i 
förhållande till den totala anslagsnivån. 
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KAPITEL 15 02 — PROGRAMMET ERASMUS+  (forts.) 

15 02 01  (forts.)  

15 02 01 02 (forts.)  

Detta anslag är även avsett att bygga vidare på erfarenheterna från projektet  ”Ny skildring av Europa” i syfte att 
införliva dem i åtgärderna i ungdomsdelen i programmet Erasmus+. Ny skildring av Europa har visat sig vara 
framgångsrikt, först som pilotprojekt och sedan som en förberedande åtgärd, för att främja en diskussion med 
ungdomar på gräsrotsnivå och samla in aktuella synpunkter om de utmaningar som unionen står inför, vägen framåt 
och det europeiska projektets framtid. Bedömningen ska omfatta en undersökning av hur de främsta målen med Ny 
skildring av Europa bäst kan inkluderas i programmet. 

Eventuella inkomster från bidrag från länder inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken i enlighet med 
förfarandena överenskomna med dessa länder i ramavtalet om deras deltagande i unionsprogram som tas upp under 
punkt 6 0 3 3 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande, vilket får ske i samma 
proportion som gäller för belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i förhållande till den 
totala anslagsnivån i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. 

Eventuella inkomster från bidrag för deltagande i unionsprogrammen från Schweiz, vilka tas upp under punkt 
6 0 3 3 i inkomstberäkningen, kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e 
och f i budgetförordningen. 

De sammanlagda inkomster avsatta för särskilda ändamål som tagits emot under punkterna 6 0 3 1 och 6 0 3 3 i 
inkomstberäkningen är uppskattningsvis cirka 9 300 000 EUR. 

Inkomster avsatta för särskilda ändamål i punkt 6 6 0 0 i inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag 
enligt denna artikel, i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen. 

Motsvarande belopp beräknas uppgå till omkring 8 000 000 EUR.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av 
”Erasmus+”: Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av 
besluten nr 1719/2006/EG, nr 1720/2006/EG och nr 1298/2008/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 50). 

15 02 02 Främja kvalitet i undervisnings- och forskningsverksamhet som gäller europeisk integration genom Jean 
Monnet-aktiviteter i hela världen  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

47 056 540 46 000 000 45 000 000 43 858 000 45 397 320,21 43 908 614,99 
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KAPITEL 15 02  — PROGRAMMET ERASMUS+  (forts.)  

15 02 02 (forts.) 

Anmärkningar  

I enlighet med det allmänna målet är detta anslag avsett att inriktas på följande särskilda mål för Jean Monnet- 
aktiviteter:  

—  Främja undervisning och forskning om den europeiska integrationen i hela världen bland forskare, studenter och 
medborgare, i första hand genom att inrätta Jean Monnet-professurer och andra akademiska insatser samt genom 
att erbjuda bistånd till andra kunskapsbyggande aktiviteter vid högskolor.  

—  Stödja aktiviteterna inom akademiska läroanstalter eller föreningar som är aktiva inom europeiska integrations- 
studier och som stöder en Jean Monnet-märkning för kvalitet. 

—  Stödja aktiviteterna inom akademiska läroanstalter eller föreningar som är aktiva inom europeiska integrations- 
studier. 

—  Stödja europeiska akademiska institutioner med europeisk målsättning. 

—  Främja politisk debatt och utbyte mellan den akademiska världen och beslutsfattare om unionens politiska 
prioriteringar. 

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna budgetpost. Dessa belopp 
–  som härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  – utgör inkomster som 
avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, 
och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet” som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster från kandidatländernas bidrag för deltagande i unionsprogrammen och i förekommande fall 
från de potentiella kandidaterna på västra Balkan, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda 
till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. Detta får ske 
i samma proportion som gäller för belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i 
förhållande till den totala anslagsnivån. 

Eventuella inkomster från bidrag från länder inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken i enlighet med 
förfarandena överenskomna med dessa länder i ramavtalet om deras deltagande i unionsprogram som tas upp under 
punkt 6 0 3 3 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande, vilket får ske i samma 
proportion som gäller för belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i förhållande till den 
totala anslagsnivån i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. 

Eventuella inkomster från bidrag för deltagande i unionsprogrammen från Schweiz, vilka tas upp under punkt 
6 0 3 3 i inkomstberäkningen, kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e 
och f i budgetförordningen. 
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KAPITEL 15 02 — PROGRAMMET ERASMUS+  (forts.) 

15 02 02  (forts.)  

De sammanlagda inkomster avsatta för särskilda ändamål som tagits emot under punkterna 6 0 3 1 och 6 0 3 3 i 
inkomstberäkningen är uppskattningsvis cirka 2 300 000 EUR.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av 
”Erasmus+”: Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av 
besluten nr 1719/2006/EG, nr 1720/2006/EG och nr 1298/2008/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 50). 

15 02 03 Utveckling av en europeisk dimension inom idrotten  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

64 998 000 50 000 000 55 200 000 43 000 000 46 125 761,70 38 065 412,24  

Anmärkningar  

I enlighet med det allmänna målet är detta anslag avsett att täcka stöd för genomförandet av unionens politik på 
områden som motsvarar de särskilda målen (artikel 11) och aktiviteterna (artikel 12) i kapitlet. 

Kapitlet om idrott i programmet Erasmus+ har följande särskilda mål på idrottsområdet:  

—  Motverka gränsöverskridande hot mot idrotten, såsom dopning, uppgjorda matcher, våld, rasism och intolerans.  

—  Stödja goda styrelseformer inom idrotten och parallella karriärer för idrottsutövare.  

—  Främja frivilliginsatser inom idrotten samt social inkludering, lika möjligheter och hälsofrämjande fysisk 
aktivitet genom ökad idrottsutövning. 

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna budgetpost. Dessa belopp 
–  som härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som 
avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, 
och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet” som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster från kandidatländernas bidrag för deltagande i unionsprogrammen och i förekommande fall 
från de potentiella kandidaterna på västra Balkan, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda 
till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. Detta får ske 
i samma proportion som gäller för belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i 
förhållande till den totala anslagsnivån. 
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KAPITEL 15 02  — PROGRAMMET ERASMUS+  (forts.)  

15 02 03 (forts.)  

Eventuella inkomster från bidrag från länder inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken i enlighet med 
förfarandena överenskomna med dessa länder i ramavtalet om deras deltagande i unionsprogram som tas upp under 
punkt 6 0 3 3 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande, vilket får ske i samma 
proportion som gäller för belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i förhållande till den 
totala anslagsnivån i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. 

Inkomster från Schweiziska edsförbundets bidrag för deltagande i unionsprogram som förs upp under punkt 6 0 3 3 i 
inkomstberäkningen kan användas för ytterligare anslag i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. 

De sammanlagda inkomster avsatta för särskilda ändamål som tagits emot under punkterna 6 0 3 1 och 6 0 3 3 i 
inkomstberäkningen är uppskattningsvis cirka 3 200 000 EUR.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av 
”Erasmus+”: Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av 
besluten nr 1719/2006/EG, nr 1720/2006/EG och nr 1298/2008/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 50).  

15 02 51 Slutförande av verksamhet inom området livslångt lärande inklusive flerspråkighet  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 457 187,56  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år. 

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp –  som 
härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som 
avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, 
och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet” som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster till följd av att kandidatländer och i förekommande fall potentiella kandidater i västra Balkan 
deltar i unionsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs 
till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. 

5.7.2019 SV III/837Förslag till allmän budget 2020 
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Eventuella inkomster från bidrag för deltagande i unionsprogrammen från Schweiz, vilka tas upp under punkt 
6 0 3 3 i inkomstberäkningen, kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e 
och f i budgetförordningen.  

Rättslig grund 

Rådets beslut 1999/382/EG av den 26 april 1999 om att upprätta den andra etappen av gemenskapens åtgärd- 
sprogram för yrkesutbildning  ”Leonardo da Vinci”  (EGT L 146, 11.6.1999, s. 33). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 253/2000/EG av den 24 januari 2000 om att inrätta den andra etappen av 
gemenskapens åtgärdsprogram för utbildning Sokrates (EGT L 28, 3.2.2000, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 2317/2003/EG av den 5 december 2003 om inrättande av ett program för att 
höja kvaliteten i den högre utbildningen och främja interkulturell förståelse genom samarbete med tredje land 
(Erasmus Mundus) (2004–2008) (EUT L 345, 31.12.2003, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 2241/2004/EG av den 15 december 2004 om en enhetlig gemenskapsram 
för tydlighet i kvalifikationer och meriter (Europass) (EUT L 390, 31.12.2004, s. 6). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1720/2006/EG av den 15 november 2006 om inrättande av ett handling- 
sprogram för livslångt lärande (EUT L 327, 24.11.2006, s. 45). 

Rådets beslut 2006/910/EG av den 4 december 2006 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och 
Amerikas förenta stater om förlängning av samarbetsprogrammet inom högre utbildning och yrkesinriktad 
utbildning (EUT L 346, 9.12.2006, s. 33). 

Rådets beslut 2006/964/EG av den 18 december 2006 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och 
Kanadas regering om fastställande av en ram för samarbete inom högre utbildning, yrkesinriktad utbildning och 
ungdomsfrågor (EUT L 397, 30.12.2006, s. 14). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1298/2008/EG av den 16 december 2008 om inrättande av handling- 
sprogrammet Erasmus Mundus 2009–2013 för att höja kvaliteten i den högre utbildningen och främja interkulturell 
förståelse genom samarbete med tredjeländer (EUT L 340, 19.12.2008, s. 83).  

15 02 53 Slutförande av verksamhet inom området ungdom och idrott  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

III/838 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 
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Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för åtaganden som gjorts föregående år. 

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna budgetpost. Dessa belopp  
–  som härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som 
avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, 
och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet” som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster till följd av att kandidatländer och i tillämpliga fall potentiella kandidater på västra Balkan 
deltar i unionsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs 
till förfogande i enlighet med artikel 21.b, e och f i budgetförordningen. 

Eventuella inkomster från bidrag för deltagande i unionsprogrammen från Schweiz, vilka tas upp under punkt 
6 0 3 3 i inkomstberäkningen, kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e 
och f i budgetförordningen.  

Rättslig grund 

Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet i enlighet med artikel 58.2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1031/2000/EG av den 13 april 2000 om att inrätta gemenskapens åtgärd- 
sprogram ”Ungdom” (EGT L 117, 18.5.2000, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1719/2006/EG av den 15 november 2006 om inrättande av programmet 
Aktiv ungdom för perioden 2007–2013 (EUT L 327, 24.11.2006, s. 30).  

15 02 77 Pilotprojekt och förberedande åtgärder  

15 02 77 09 Förberedande åtgärd  –  E-plattform för grannskap  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

5.7.2019 SV III/839Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
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15 02 77 09 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom denna förberedande åtgärd.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

15 02 77 10 Pilotprojekt –  Stödja hälsofrämjande fysisk aktivitet i hela Europa  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  75 240,06  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år avseende pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

15 02 77 11 Pilotprojekt –  Förbättra studieresultaten genom att stödja nyblivna lärare via onlineformer för lärande, handledning 
och mentorskap  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  199 670,—  

III/840 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 
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15 02 77 (forts.)  

15 02 77 11 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år avseende pilotprojektet. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

15 02 77 16 Förberedande åtgärd  –  Utvärdering av entreprenörskapsprogram inom högre utbildning 

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 121 263 p.m. 242 024 0,— 121 262,50  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom den förberedande åtgärden.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

15 02 77 17 Pilotprojekt – Altiero Spinelli-priset, utmärkelse för att nå ut med information om EU  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 200 000 300 000,— 709 741,21 

5.7.2019 SV III/841Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
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Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år för pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

15 02 77 18 Pilotprojekt –  Idrott som ett verktyg för integration och social delaktighet för flyktingar  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 686 713 p.m. 197 463 1 389 566,94 809 424,86  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år avseende pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

15 02 77 19 Pilotprojekt –  Övervakning och coaching genom idrott för ungdomar som riskerar att bli radikaliserade  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 146 553 0,—  586 208,26 

III/842 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 
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Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år avseende pilotprojektet. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

15 02 77 20 Förberedande åtgärd  –  Upptäck EU: Gratis tågluffarkort för ungdomar i EU som fyller 18  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 13 000 000 16 000 000 14 000 000 11 995 171,58 3 623 108,29  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år för den förberedande åtgärden. 

Denna förberedande åtgärd ska fungera som en uppföljning av de första försöken som genomfördes 2018, före 
inrättandet av ett fullvärdigt program som ger varje unionsmedborgare som fyller 18 år ett gratis tågluffarkort. Målet 
är inte bara att ge ungdomarna möjlighet att utforska Europas kulturella mångfald, utan också, vilket är ännu 
viktigare, att skapa en bättre koppling till den europeiska identiteten bland ungdomar och att öka medvetenheten om 
EU:s grundläggande värden. 

På grund av låg köpkraft, kulturella hinder och brist på inkluderande och målinriktade projekt har ett stort antal unga 
unionsmedborgare aldrig eller sällan rest inom Europa. Detta gäller särskilt för vissa regioner i Europa och för 
familjer med låga inkomster. Även om det finns utbildningsutbytesprogram, som många personer inom EU har 
kunnat utnyttja, har unionen ännu inte kunnat inrätta ett enkelt och inkluderande verktyg som gör det möjligt för alla 
européer, oavsett social och utbildningsmässig bakgrund, att få en reseupplevelse som skulle främja en europeisk 
identitet, hjälpa dem att bli förtrogna med ett hållbart och miljövänligt transportsätt och hjälpa dem till kontakt 
med andra kulturer. 

Europaparlamentet har vid ett flertal tillfällen välkomnat initiativet DiscoverEU (UpptäckEU) och betonat att om det 
vore socialt och geografiskt inkluderande och alltid kopplat till utbildningsrelaterade och kulturella mål skulle det 
kunna erbjuda de yngre generationerna en möjlighet att utnyttja den fria rörligheten och resa på ett miljövänligt sätt. 

5.7.2019 SV III/843Förslag till allmän budget 2020 
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De första stegen i det första projektet inleddes 2018 och har gjort det möjligt att undersöka förutsättningarna för att 
de operativa aspekterna ska bli framgångsrika. Denna första erfarenhet skulle kunna finjusteras för att se till att fler 
ungdomar drar nytta av projektet och för att korrigera de brister som konstaterats under det första genomförandeåret 
genom att följande centrala krav och mål uppfylls: 

Främsta krav: 

Kommissionen måste bygga vidare på den förberedande åtgärdens första genomförandeår. Den förberedande 
åtgärden måste dock ses som en unik och oberoende åtgärd, särskilt för att fokusera på ungdomar som i dagsläget 
inte omfattas av något EU-program. 

I enlighet med detta får program som Erasmus+ inte påverkas av den förberedande åtgärden. 

Den förberedande åtgärden kommer att omfatta ungdomar från alla medlemsstater oavsett om de ingår i Inter- 
railnätet eller inte (de fem medlemsstater som för närvarande inte ingår är Estland, Lettland, Litauen, Malta och 
Cypern). 

Åtgärder:  

—  En uppdragstagare som ansvarar för att organisera och tillhandahålla resor för deltagarna kommer att väljas ut 
2019 och ska ha kontakt med de europeiska järnvägsföretagen för att anpassa formatet på den produkt som ska 
erbjudas ungdomar som fyller 18, däribland förhandlingar om prissättning för att fastställa det slutliga antalet 
användare som kan komma i fråga för den förberedande åtgärden.  

—  Fastställa hur många ungdomar som kan få ett Interrailkort. 

—  Köpa korten till det pris som förhandlats fram med Eurail. 

—  Överlämna Interrailkorten till mottagarna. 

—  Definiera exakt vad DiscoverEU:s Interrailkort ska täcka, så att det motsvarar ungdomarnas resemönster 
(varaktighet, giltighet, säsongsmässiga krav, tids- och budgetmässiga begränsningar, beläggningsfaktorer).  

—  Skapa ett mer användarvänligt system där artonåringarna kan ansöka om Interrailkortet.  

—  Förbättra urvalsförfarandet för de personer som kommer att erbjudas att delta i den förberedande åtgärden, bland 
annat genom att fastställa kriterier som möjliggör medverkan av alla medlemsstater, inklusive de fem medlems- 
stater som för närvarande inte omfattas av Interrailnätet, dvs. Estland, Lettland, Litauen, Malta och Cypern, och 
bättre fokusera på ungdomar som inte redan omfattas av något europeiskt program.  

—  Förbättra kupongsystemet för utdelning och individualisering av korten, i nära samarbete med relevanta aktörer. 
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—  Tillsammans med relevanta aktörer undersöka olika mekanismer för att uppmuntra de unga att utforska särskilda 
rutter så att de verkligen upplever Europa (vilket också omfattar ”mindre populära” resmål). 

—  Förbättra arrangemangen för att offentliggöra programmet i syfte att säkerställa att det synliggörs, med särskilt 
fokus på att koppla initiativet till en kampanj för att främja en europeisk identitet och europeiska värden. 

—  Ytterligare undersöka partnerskapsarrangemang för de operativa aspekterna av projektet, i syfte att sänka 
kostnaderna och nå högsta möjliga antal deltagare.  

—  Utveckla ett kreativt och inkluderande sätt för deltagarna att dela och följa upp varandras erfarenheter (t.ex. 
fototävling och utställning i Europaparlamentet, inlägg på sociala medier). 

Den förberedande åtgärden bör genomföras 2019 och 2020.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

15 02 77 21 Förberedande åtgärd  –  Utbyten och rörlighet inom idrott  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 230 244 1 500 000 750 000 1 171 469,76 581 934,88  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden. 

Syftet med denna förberedande åtgärd är att ge idrottspersonal (personer som arbetar med idrottsutövare) möjlighet 
att förbättra sina kvalifikationer och erhålla ny kompetens genom att tillbringa en tid utomlands (inom och utanför 
unionen). Möjligheter till rörlighet i utbildningssyfte kommer i detta sammanhang att omfatta 

—  tränare –  frivilliga inom professionell idrott, 
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—  tränare –  frivilliga inom ideella idrottsorganisationer. 

I en andra fas kommer den förberedande åtgärden att stödja idrottares dubbla karriärer genom utbytesverksamhet 
(inom och utanför EU), med fokus på utbildning utan att äventyra själva idrottskarriären. Detta kommer att stärka 
deras framtida anställbarhet och deras personliga utveckling. 

Initiativet bygger på följande:  

—  Utbyten.  

—  Praktik.  

—  Studieperioder.  

— Besök på en arbetsplats. 

Åtgärden skulle kunna få effekter på tre viktiga områden:  

—  Att förbättra idrottspersonalens kunskaper och know-how.  

—  Att göra det möjligt för studenter som utövar idrott att få tillgång till träningstillfällen (inklusive faciliteter) på 
samma villkor som värdlandets medborgare. 

—  Att utveckla det internationella samarbetet på området rörlighet och utbildning inom idrott. 

Förväntade resultat: 

1. Regelbundna utbytesprogram för idrottspersonal. 

2. Upprättande av europeiska nätverk med tränare och idrottspersonal och, i den andra fasen, av tjänsteleverantörer 
på området för dubbla karriärer.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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15 02 77 22 Förberedande åtgärd  –  Sportue –  Främjande av EU:s värden genom idrottsinitiativ på kommunal nivå  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 902 341,96 4 050,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden. 

Organisationer som främjar och stöder europeiska städer att nå framgång på idrottsområdet har i hög grad bidragit 
till att främja fysisk aktivitet. De har dessutom hjälpt kommuner i hela Europa att uppnå betydande resultat, såsom 
att öka antalet personer som utövar idrott, integrera lokala befolkningsgrupper och sociala sektorer, locka 
investeringar till samhället, skapa nya möjligheter och öka fokuseringen på en idrottspolitik som involverar andra 
områden, t.ex. utbildning, hälsa, socialpolitik och turism. Allt detta har gjorts under unionens flagg, med en 
gemensam känsla av både samhörighet och europeisk stolthet. Ett ökat stöd till organisationer som främjar idrott 
och fysisk aktivitet på kommunal nivå, särskilt inom ramen för den europeiska idrottshuvudstaden och idrotts- 
städerna, kommer utan tvivel att ha stor inverkan, och dessutom öka fördelarna med idrott och fysisk aktivitet för 
alla medborgare. Det finns ett tydligt behov av att stödja organisationer som arbetar året runt på detta område i form 
av kapacitetsuppbyggnad, nätverksarbete och möjlighet att utveckla konkreta projekt på lokal nivå. 

Syftet med den förberedande åtgärden var att stödja organisationer som främjar lokala idrottsinitiativ med målet att 
sprida idrottens positiva värden. 

Projektets huvudsakliga mål var att  

—  göra det möjligt för de relevanta organisationerna att utveckla en europeisk strategi för att främja idrott på lokal 
nivå genom att hjälpa dem att bli ekonomiskt hållbara initiativtagare till idrottsaktiviteter bland den europeiska 
befolkningen, på grundval av de principer om god förvaltning som förespråkas av internationella organisationer 
och kommissionen,  

—  skapa eller utveckla ett nätverk av städer så att de kan utbyta bästa praxis på detta område,  

—  öka medvetenheten om strategier för hur de lokala myndigheterna genom sina beslut och verksamheter kan 
inverka positivt på välbefinnandet för de människor som bor där genom idrott och fysisk aktivitet, 

—  arbeta tillsammans med europeiska beslutsfattare på idrottsområdet för att uppnå samma mål i linje med 
eventuella förändringar av idrottspolitiken. 
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Rättslig grund 

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

15 02 77 23 Förberedande åtgärd  –  Övervakning och coaching genom idrott för ungdomar som riskerar att bli radikaliserade  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. 2 000 000 1 000 000 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år för den förberedande åtgärden. 

Detta anslag täcker stöd till idrottsprojekt som organiseras av lokala aktörer och det civila samhället och som 
fokuserar på ungdomar från missgynnade förhållanden  – särskilt ungdomar som riskerar att bli radikaliserade – i 
syfte att förebygga marginalisering och radikalisering, åtgärda ojämlikheter och hjälpa dessa ungdomar att finna en 
identitet och en samhörighetskänsla. 

Idrottsverksamhet är särskilt lämpad för gemenskapsbyggande och för att stärka den sociala delaktigheten med 
respekt för mångfald och mångkulturella samhällen. Projekten kommer därför att erbjuda idrott, utbildning och 
handledning för arbetssökande (job coaching) så att ungdomarna skaffar sig viktig kompetens såsom social 
kompetens och kommunikationsförmåga, förmåga till kritiskt tänkande och problemlösning. 

Projekten ska helst organiseras i partnerskap med lokala myndigheter och ingå i en bredare handlingsplan mot 
radikalisering. Lokala organisationer, som är välbekanta med den lokala sociala strukturen, kommer att bidra till 
målinriktade åtgärder och till en mer strukturell strategi för de aktuella utmaningarna.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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15 02 77 24 Pilotprojekt –  Ett första steg mot en europeisk ram för rörlighet för personer som till-verkar föremål direkt från 
digitala modeller  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 87 500 350 000 175 000  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka de åtaganden som återstår att reglera från tidigare år inom ramen för pilotprojektet. 

Spridningen av s.k. makerspaces (1–600 i Europa inom 17 år) har inte åtföljts av en fullständig sammankoppling 
mellan dessa olika centrum. Detta har redan visats genom förekomsten av olika program som finansieras via 
Erasmus + (nyckelåtgärd: Samarbete för innovation och utbyte av god praxis), t.ex. ARTFIX (2017–1-BE02- 
KA201–034714), en kunskapsallians mellan högskolor, nyskapare och tillverkare, vilken syftar till att främja öppen 
formgivning och tillverkning i Europa (575063-EPP-1–2016–1-IT-EPKA2-KA), Främjande av användningen av 
tekniska utrymmen inom högre utbildning (2017–1-LT01-KA203–035231), Makerspace för integrering (2018–1- 
BE05-KA205–002425). 

Olyckligtvis hänvisar inte initiativ på detta område till rörlighet som ett sätt att stärka befintliga nätverk och 
uppmuntra innovation inom dem. Pilotprojektet är ett led i en strategi för att åtgärda denna brist: rörlighet skulle göra 
det möjligt att öka utbyggnaden av verkstäder där man till-verkar föremål direkt från digitala modeller och koppla 
samman dessa innovationscentrum på ett mer effektivt sätt. Detta skulle främja utbyte av god praxis, kunskap och 
kunnighet, och främja skapandet av ett kunskapsbaserat näringsliv i ett nätverk som redan är etablerat i Europa. 
Genom innovation skulle utbyten mellan tillverkargrupper lyfta fram olika kulturer och språk och utveckla en stark 
känsla av att tillhöra unionen. 

Även om det finns bestämmelser som främjar lärlingsrörlighet mellan olika utbildningscentrum inom det nuvarande 
Erasmus+- programmet och i kommissionens förslag till nästa fleråriga budgetram, utnyttjas inte möjligheterna till 
rörlighet för studerande och lärare i  ”makerspaces” tillräckligt. 

För att motverka dessa brister kommer pilotprojektet att införliva de bästa metoder som redan har konsoliderats i 
andra system för rörlighet inom Erasmus+, t.ex. rörlighet för lärlingar (Erasmus Pro) och för studenter (Erasmus).  

Övergripande mål  

Det inledande målet är att göra det möjligt för unionen att identifiera och förstå tillverkarnätverket och att inrikta sitt 
stöd senast 2027, samt formellt erkänna denna nyskapande rörelse och validera resultaten av innovation i 
gemensamma samarbetsutrymmen (så kallade fablabb). 
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Pilotprojektet kommer till att börja med att fokusera på officiella fablabb, (verkstäder där man till-verkar föremål 
direkt från digitala modeller) eftersom de är förenliga med fablabb-stadgan och redan har ett identifierat globalt 
nätverk. Projektet kommer att stärka denna positiva bas genom att underlätta och uppmuntra rörlighet. 

Arrangemangen för rörlighet kommer att vara avsedda för studerande och lärare i  ”makerspaces” i alla medlems- 
stater, och de är därmed mer långtgående än befintliga restriktiva samarbetsramar som bara omfattar ett begränsat 
antal länder. 

Detta första steg kommer att leda fram till det slutliga målet för projektet, som är att upprätta en europeisk ram för 
rörlighet för dessa tillverkare. Detta kräver att hindren för rörlighet undanröjs och att  ”mjuka” färdigheter erkänns, 
vilket skulle öka de berörda ungdomarnas anställbarhet och kreativitet. Ramarna skulle bygga på en strukturerad 
organisation (t.ex. tjänster som transport, boende, språkkurser, praktisk information och försäkringsavtal). Man 
måste ha en konsekvent strategi så att man verkligen kan dra nytta av möjligheterna till rörlighet. Pilotprojektet är 
öppet för alla kategorier av studerande och lärare i fablabb, i synnerhet ungdomar från socialt missgynnade grupper. 

Rörligheten kommer att göra det lättare att ge alla tillverkare tillgång till de olika formerna av utrustning som finns i 
de olika fablabben, vilket i slutändan säkrar att den dyra utrustningen inte kopieras via nätet. Resurssammanslagning 
förväntas leda till specialisering inom de olika center som har utrustning och specifik kunskap som gör det möjligt 
för dem att bli attraktiva kompetenscentrum. 

Att inrätta denna EU-ram kommer att symbolisera vad som kan vara den första byggstenen i ett europeiskt program 
som sträcker sig över generationsgränserna och integreras i ett redan existerande nätverk, som är under utveckling 
och redan finns i alla medlemsstater.  

Förslag till åtgärder 

För att genomföra dessa mål föreslås följande icke-uttömmande lista med åtgärder: 

1. Kontaktseminarium. 

2. Riktmärkning. 

3. Enkät externt om fablabb (offentliga institutioner, medlemsstaterna). 

4. Enkät internt om fablabb (inom befintliga nätverk). 

5. Bedömning av möjligheter och hinder. 

6. Sammanföring av olika partner. 
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Rättslig grund 

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

15 02 77 25 Förberedande åtgärd  –  Altiero Spinelli-priset, utmärkelse för att nå ut med information om EU  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 650 000 800 000 400 000  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år för den förberedande åtgärden. 

Detta anslag är avsett för en förberedande åtgärd med samma namn som ett tidigare pilotprojekt. 

Under de senaste åren tycks det europeiska projektet ha försvagats såväl inifrån som utifrån. Allmänhetens 
förtroende behöver återupprättas, samtidigt som det är nödvändigt att sprida kunskap om den europeiska integration- 
sprocessen och medvetenhet om europeisk kultur och europeiska värden till en så bred publik som möjligt. 

Pilotprojektet lanserades symboliskt på 30-årsdagen för Altiero Spinellis död, som var en av Europeiska unionens 
grundare. Genom att bygga vidare på 60-årsdagen av undertecknandet av Romfördraget måste konkreta insatser nu 
göras för att ta itu med den besvikelse som till viss del präglar medborgarnas syn på unionen. 

Altiero Spinellipriset för att nå ut med information om unionen kommer att uppmuntra, belöna och ge erkännande 
och synlighet på EU-nivå till insatser av hög kvalitet som är avsedda att: 

1. Främja kunskap om EU och kritisk reflektion över unionens förflutna, nutid och framtid hos en icke- 
specialiserad publik och hos allmänheten. Den roll som medborgare och det civila samhällets organisationer 
spelar i EU:s integrationsprocess, den europeiska integrationens intellektuella historia och Altiero Spinellis liv 
och verk tillhör denna kategori. 
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2. Förbättra medborgarnas förståelse av den europeiska integrationsprocessens värden, mål och fördelar och av de 
enorma resultat som unionen har uppnått, men även av misslyckanden, motsägelser och dilemman. Denna 
kategori omfattar insatser för att förbättra allmänhetens förståelse av teorin om integrationsmodeller (t.ex. 
handelsavtal, internationella organisationer, federationer) och jämförande studier av existerande integrations- 
modeller (t.ex. EU, Afrikanska unionen, Mercosur, Amerikas förenta stater, Kanada). 

3. Föreslå, testa och utvärdera innovativa metoder och material som europeiska och nationella politiska besluts- 
fattare, yrkesverksamma aktörer, det civila samhällets organisationer och institutioner på olika områden kan 
använda för att på ett bättre sätt informera, utbilda, inspirera och ge medborgarna möjlighet att utveckla en 
positiv och medveten europeisk identitet och en europeisk känsla av tillhörighet. 

4. Avslöja populistiska EU-negativa myter om olika aspekter av den europeiska integrationen, inklusive extrem- 
istisk retorik som grundar sig på intolerans och desinformation om unionens legitimitet, behörighet och faktiska 
arbete. 

Priset inte är avsett att belöna forskning i sig utan kommer i stället att delas ut för enastående insatser som till stor 
del och på bästa sätt utnyttjar och populariserar resultat, kunskaper och insikter från forskning om europeiska 
integrationsprocesser och effektivt förmedlar och sprider detta till samhället i stort och till vanliga medborgare, 
exempelvis genom publikationer, medier, tidningar, filmer, dokumentärer osv., liksom genom institutionella initiativ. 

Priset kommer att delas ut till attraktiva, tilltalande, användarvänliga, evidensbaserade/välgrundade, strikt veten- 
skapliga och inspirerande arbeten som spränger myter, och som har en verklig potential att nå de mål som anges 
ovan och som kan användas för att nå ut till ett stort antal  ”vanliga människor”, icke-akademiker och icke- 
specialister. 

Samarbete uppmuntras med befintliga program, t.ex. Jean Monnet-åtgärderna, och även med befintliga organ, t.ex. 
Europeiska unionens historiska arkiv vid Europeiska universitetsinstitutet.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

15 02 77 26 Pilotprojekt –  Johan Amos-priset för den bästa läraren i unionen som undervisar om EU  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 350 000 350 000 175 000 
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Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka de åtaganden som återstår att reglera från tidigare år inom ramen för pilotprojektet. 

Johan Amos-priset kommer att vara ett unionspris för den bästa gymnasieläraren som undervisar om EU med målet 
att stärka den europeiska dimensionen i skolutbildningen. Namnet kommer från läraren Johan Amos Comenius. 
Priset kommer att vara utformat för att belöna de mest attraktiva, innovativa och förklarande metoderna för 
undervisning om EU för gymnasieelever (15–19 år). Elever från de deltagande skolorna i hela unionen kommer att 
välja sina kandidater. En urvalskommitté väljer sedan ut tre finalister och en vinnare (som får ett penningpris vid 
prisutdelningen i Europaparlamentet). 

Eleverna måste lämna in en videofilm med sin lärare som undervisar om unionen. Videofilmerna kommer att vara 
tillgängliga för alla deltagare, och när det gäller finalisterna, även vid prisutdelningen. Processen skulle kunna 
samordnas av Europaparlamentets och kommissionens representationskontor i medlemsstaterna. Det skulle också 
vara önskvärt att ungdomsorganisationer (t.ex. Europeiska ungdomsparlamentet) deltog. 

Urvalsprocessen kommer att följa en rad kriterier som i förväg kommer att vara kända för deltagarna. De aspekter 
som ska bedömas omfattar originalitet och innovationer, genomförande, kvaliteten på utbildningsinnehållet och 
elevernas faktabaserade kunskaper. Dessutom kommer lärarna att utses och presenteras av sina elever. 

Den föreslagna budgeten kommer att täcka de nödvändiga kostnaderna: priset till vinnarna, kostnader för mediek- 
ampanjer, resekostnader och extrakostnader. 

I medlemsstaterna kommer inbjudningar att lämna förslag att utlysas för att nå ut till de deltagande skolorna. Priset 
är inspirerat av det tjeckiska nationella priset för lärare: Golden Amos.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

15 02 77 27 Förberedande åtgärd  –  Erkännande av studieperioder utomlands  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 167 000 333 000 166 500 
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15 02 77  (forts.)  

15 02 77 27 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år för den förberedande åtgärden. 

Denna förberedande åtgärd kommer att stödja genomförandet av rådets framtida rekommendation om att främja 
automatiskt ömsesidigt erkännande av examensbevis från högre utbildning och gymnasieutbildning och studie- 
perioder utomlands, och särskilt erkännandet av studieperioder utomlands på högstadie- och gymnasienivå. Den 
skulle också kunna stödja genomförandet av kommissionens framtida program för allmän och yrkesinriktad 
utbildning genom att stärka programmets del för elevrörlighet. 

Denna tvååriga förberedande åtgärd innebär att det skapas ett nätverk av experter och berörda parter (företrädare för 
medlemsstaterna, kommissionen, organisationer för elevutbyten och andra organisationer i det civila samhället) som 
kommer att underlätta ett ömsesidigt lärande i alla medlemsstater som bygger på 

—  befintliga välfungerande system för erkännande,  

—  resultaten av det offentliga samråd som kommissionen genomförde i januari 2018 och studien från European 
Federation for Intercultural Learning (EFIL)  ”Recognition of school study periods abroad in Europe –  an 
overview and policy recommendations” (Erkännande av studier utomlands i Europa –  en översikt och politiska 
rekommendationer),  

—  det arbete som utförts i samband med EU:s ram för nyckelkompetenser och andra relevanta sammanslutningar 
och institutioner,  

—  projektet ”Comenius-programmet för enskilda elevers rörlighet” som genomfördes 2007–2008 och som lade 
grunden för lanseringen av kommissionens finansieringsprogram 2009. 

De specifika verksamheterna är följande: 

1. Analys av hur huvudprinciperna i rådets rekommendation kan tillämpas på nationella utbildningssystem och 
sammanhang i medlemsstaterna, och förslag på möjliga sätt att anta en politik på nationell nivå. 

2. Testning av de ramar för erkännande som utvecklats på grundval av ett stort urval av utbytesstudenter. 

3. Skapandet en nätplattform som gör det möjligt för användare att navigera i olika system och förstå förfaranden 
och krav kopplade till School Education Gateway. 

4. Utveckling av en begreppsbaserad modell för utbildning av relevanta utbildningsaktörer om kompetensbaserad 
bedömning efter en studieperiod utomlands. Detta kommer att ske i samarbete med relevanta sammanslutningar, 
nätverk och institutioner. 
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15 02 77 (forts.)  

15 02 77 27  (forts.)  

5. Spridning av resultaten av den förberedande åtgärden.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

15 02 77 28 Förberedande åtgärd  –  Idrott som ett verktyg för integration och social delaktighet för flyktingar  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. 3 000 000 1 500 000  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år för den förberedande åtgärden. 

Sportinitiativ för att integrera flyktingar och främja social inkludering har visat sig framgångsrika i ett europeiskt 
sammanhang samt i konfliktområden och angränsande regioner. De befintliga programmen, även om de är öppna för 
social inkludering, ger emellertid inte tillräckligt stöd till idrottsorganisationer, särskilt när det gäller kapacitet- 
suppbyggnad och möjligheten att samarbeta med partner utanför EU för att på ett effektivt sätt bidra till att integrera 
flyktingar genom idrott. Dessa åtgärder kan anpassas för att effektivt engagera flykting-, värd- och konfliktsam- 
hällena och mångfaldiga effekterna av insatserna för att lindra flyktingkrisen i EU28.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 15 03 — HORISONT 2020 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

15 03 HORISONT 2020  

15 03 01 Vetenskaplig spetskom- 
petens  

15 03 01 01 Marie Skłodowska-Curie- 
åtgärder – Generera, 
utveckla och överföra ny 
kompetens, kunskap och 
innovation 1,1 1 024 532 312 862 725 632 945 586 364 773 503 000 929 333 225,17 783 609 868,30 90,83  

Artikel 15 03 01 –  
Delsumma 

1 024 532 312 862 725 632 945 586 364 773 503 000 929 333 225,17 783 609 868,30 90,83  

15 03 05 Europeiska institutet för 
innovation och teknik 
(EIT)  –  Integrera kunskap- 
striangeln högre 
utbildning, forskning och 
innovation  1,1 496 678 348 473 515 586 456 149 331 396 015 932 430 479 675,16 345 176 976,—  72,90  

15 03 50 Anslag som härrör från 
bidrag från tredje part 
(utanför Europeiska 
ekonomiska samarbetsom- 
rådet) till forskning och 
teknisk utveckling  

15 03 50 01 Anslag som kommer från 
bidrag från tredje part 
(utanför Europeiska 
ekonomiska samarbetsom- 
rådet) till forskning och 
teknisk utveckling 
(2014–2020) 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 62 840 508,15 41 230 018,32 

15 03 50 02 Anslag som kommer från 
bidrag från tredje part 
(utanför Europeiska 
ekonomiska samarbetsom- 
rådet) till forskning och 
teknisk utveckling (före 
2014) 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 129 375,70 6 510 851,71 

Artikel 15 03 50  –  
Delsumma 

p.m. p.m. p.m. p.m. 62 969 883,85 47 740 870,03 

15 03 51 Slutförande av tidigare 
ramprogram för forskning  
– Sjunde ramprogrammet 
(2007–2013)  1,1 p.m. 4 883 000 p.m. 13 000 000 144 318,49 83 014 649,12 1 700,07  

15 03 53 Slutförande av Europeiska 
institutet för innovation 
och tekniks verksamhet  1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Kapitel 15 03 – Totalt 1 521 210 660 1 341 124 218 1 401 735 695 1 182 518 932 1 422 927 102,67 1 259 542 363,45 93,92  

Anmärkningar  

Dessa anmärkningar gäller samtliga budgetposter i detta kapitel. 

Detta anslag kommer att användas för Horisont 2020, ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020), 
och för slutförandet av tidigare forskningsprogram (sjunde ramprogrammet) och slutförandet av Europeiska institutet 
för innovation och teknik (EIT) från den tidigare budgetramen. 
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Programmet ska spela en central roll i genomförandet av Europa 2020-strategins flaggskeppsinitiativ  ”Innovation- 
sunionen”  och andra flaggskeppsinitiativ, bland annat  ”Ett resurseffektivt Europa”,  ”Industripolitik för en global- 
iserad tid”  och  ”En digital agenda för Europa”, liksom i fråga om det europeiska forskningsområdets utveckling och 
funktion. Horisont 2020 ska bidra till att skapa en ekonomi baserad på kunskap och innovation inom hela unionen 
genom att fungera som hävstång för tillräcklig ytterligare finansiering av forskning, utveckling och innovation. 

Verksamheten kommer att genomföras för att eftersträva de allmänna målen i artikel 179 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, i syfte att bidra till framväxten av ett kunskapssamhälle med utgångspunkt i det europeiska 
området för forskning, dvs. genom stöd till gränsöverskridande samarbete på alla nivåer i hela unionen för att föra 
den europeiska forskningens dynamik, skaparkraft och styrka till kunskapens yttersta gränser, stärka de mänskliga 
resurserna för forskning och teknik i Europa kvantitativt och kvalitativt, stärka forsknings- och innovationska- 
paciteten i hela Europa samt säkerställa att dessa resurser utnyttjas på bästa sätt. 

I Horisont 2020 behandlas jämställdhet som en övergripande fråga i avsikt att rätta till obalansen mellan kvinnor och 
män och integrera ett jämställdhetsperspektiv i innehållet i forskning och innovation. Särskild hänsyn ska tas till 
behovet av att öka insatserna för att stärka kvinnors deltagande på alla nivåer inom forskning och innovation, även 
beslutsfattande. 

Anslagen under dessa artiklar och punkter ska också täcka följande: kostnader för möten, konferenser, workshoppar 
och seminarier på hög vetenskaplig eller teknisk nivå som är av europeiskt intresse och som kommissionen 
arrangerar, finansiering av analyser och utvärderingar på hög vetenskaplig eller teknisk nivå som genomförs på 
unionens uppdrag för att utforska nya forskningsområden som lämpar sig för unionsinsatser (bland annat inom 
ramen för det europeiska området för forskningsverksamhet) och åtgärder för uppföljning eller spridning av 
programmens resultat (även beträffande åtgärder som genomförs inom ramen för föregående ramprogram). 

Detta anslag kommer att användas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013 av 
den 11 december 2013 om reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning 
och innovation (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1906/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 81). 

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna budgetpost. Dessa belopp  
–  som härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som 
avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, 
och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet” som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten. 

För några av dessa projekt finns möjligheten att tredjeländer eller institut från tredjeländer medverkar i det 
europeiska vetenskapliga och tekniska samarbetet. Alla ekonomiska bidrag som förs in i punkterna 6 0 1 3 och 
6 0 1 5 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21 i 
budgetförordningen. 

Inkomster från stater som medverkar i det europeiska samarbetet inom vetenskaplig och teknisk forskning som förs 
in i punkt 6 0 1 6 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med 
artikel 21 i budgetförordningen. 

Eventuella inkomster till följd av att kandidatländer och i tillämpliga fall potentiella kandidatländer på västra Balkan 
deltar i unionsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs 
till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. 

Alla inkomster från bidrag från utomstående organ till unionens verksamhet som förs in i punkt 6 0 3 3 i 
inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21 i budgetför- 
ordningen. 
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Ytterligare anslag kommer att ställas till förfogande under artikel 15 03 05 och punkt 15 03 50 01. 

Administrativa anslag för detta kapitel kommer att tillhandahållas enligt kapitel 15 01 05.  

15 03 01 Vetenskaplig spetskompetens  

Anmärkningar  

Denna prioritering för Horisont 2020 ska stärka och utvidga spetskompetensen inom unionens vetenskapliga bas och 
garantera ett jämnt flöde av forskning i världsklass för att befästa Europas konkurrenskraft på lång sikt. De bästa 
idéerna kommer att få stöd, och den kompetens som finns inom Europa kommer att utvecklas. Forskare kommer att 
ges tillgång till prioriterad forskningsinfrastruktur, och Europa kommer att bli attraktivt för världens mest fram- 
stående forskare. Forskningsåtgärder som ska finansieras kommer att fastställas beroende på vetenskapens behov 
och möjligheter, utan några på förhand bestämda tematiska prioriteringar. Forskningsagendan kommer att fastställas 
i nära samarbete med forskarvärlden och forskningen kommer att få stöd på grundval av kvalitet. 

15 03 01 01 Marie Skłodowska-Curie-åtgärder  –  Generera, utveckla och överföra ny kompetens, kunskap och innovation  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

1 024 532 312 862 725 632 945 586 364 773 503 000 929 333 225,17 783 609 868,30  

Anmärkningar  

Europa behöver ett starkt, kreativt humankapital som kan röra sig mellan länder och sektorer, och måste vara 
attraktivt för de bästa forskarna, både europeiska och utomeuropeiska. Detta kommer att uppnås genom strukturerad 
och ökad spetskompetens inom en stor del av den högkvalitativa inledande utbildningen av forskare i början av sin 
yrkesbana och doktorander, samt genom stöd till attraktiva karriärmöjligheter för erfarna forskare inom både den 
offentliga och den privata sektorn i hela världen. Forskare uppmuntras att flytta mellan länder, sektorer och 
ämnesområden för att öka sin kreativa och innovativa potential. Dessutom kommer stöd att ges till initiativ för att 
öka medvetenheten om forskaryrkets betydelse och för att sprida forsknings- och innovationsresultat till allm- 
änheten. 

Inkomster avsatta för särskilda ändamål i punkt 6 6 0 0 i inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag 
enligt denna punkt, i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen. 

Motsvarande belopp beräknas uppgå till 9 960 000 EUR.  

Rättslig grund  

Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande 
av Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/ 
971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965), särskilt 
artikel 3.1 c. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/ 
EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 104). 
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15 03 01 (forts.)  

15 03 01 01  (forts.)  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013  –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1).  

15 03 05 Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)  –  Integrera kunskapstriangeln högre utbildning, forskning 
och innovation  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

496 678 348 473 515 586 456 149 331 396 015 932 430 479 675,16 345 176 976,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för EIT:s personal och administration, och driftskostnader i enlighet med 
arbetsprogrammet, inklusive för de kunskaps- och innovationsgrupper (KI-grupper) som EIT utser. 

Inom ramen för EIT:s strategiska innovationsprogram och (EU) nr 1292/2013 ska EIT bidra till det övergripande 
målet och prioriteringarna för  ”Horisont 2020 –  Ramprogrammet för forskning och innovation”, med det särskilda 
målet att integrera kunskapstriangeln, det vill säga högre utbildning, forskning och innovation. EIT syftar till att ge 
Europas innovationskapacitet ett välbehövligt lyft och det övergripande målet är att skapa ett nytt europeiskt sätt att 
tillhandahålla grundläggande ekonomisk tillväxt och samhälleliga fördelar genom innovation, genom att bidra till att 
omsätta innovativa idéer i varor och tjänster som skapar hållbar tillväxt och sysselsättning. 

Kunskaps- och innovationsgrupperna är den operativa basen för EIT. De är spetskompetenspartnerskap som samlar 
hela innovationsväven för att skapa nya möjligheter för innovation i Europa och ge ett verkligt genomslag i fråga om 
nya företag och samhällsnytta. De behandlar fokuserade innovationsämnen och sammanför offentliga och privata 
forskningsorganisationer, innovativa industrier, högskolor och universitet, investerare, nyetablerade företag och 
avknoppningsföretag. De tre första kunskaps- och innovationsgrupperna valdes ut i december 2009 och tar sig an 
följande samhällsutmaningar: begränsning av och anpassning till klimatförändringar (genom Climate-KIC), hållbar 
energi (genom KIC InnoEnergy) och det framtida informations- och kommunikationssamhället (genom EIT Digital). 
Ytterligare två kunskaps- och innovationsgrupper utsågs 2014 på områdena Råmaterial samt Innovation för sunt liv 
och aktivt åldrande. EIT utvidgade sin uppsättning KI-grupper till tre ytterligare grupper på följande områden: 
Livsmedel för framtiden (2016), tillverkning med högre förädlingsvärde samt rörlighet i städer (de två sistnämnda 
valdes ut i slutet av 2018, har ett år kvar innan de är färdiga och bör kunna inleda sin verksamhet fullt ut 2020). 

EIT syftar till att skapa påtaglig inverkan på följande områden: 

—  Ta itu med centrala samhällsutmaningar: KI-grupperna kombinerar expertis från olika områden för att säkra 
innovativa och global svar på komplexa samhällsutmaningar. 
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—  Upprätta en tydlig företagsvänlig ram: Att omsätta nya idéer i konkreta nya produkter, tjänster eller affärs- 
möjligheter kommer att vara det viktigaste måttet på EIT:s och KI-gruppernas framgång.  

—  Förbättra den fria rörligheten för kunskap genom samlokalisering: KI-grupperna är organiserade runt centrum för 
samlokalisering  –  orter där merparten av eller hela innovationskedjan är i närheten. Tonvikten ligger på att 
människor med olika bakgrund (industri, små och medelstora företag, den akademiska världen, nationalitet, kön, 
forskningsfält m.m.) samarbetar med direktkontakt, vilket leder till stor rörlighet för kunskap. 

—  Skapa en ny generation av entreprenörer: Människor med entreprenörsanda är den drivande kraften bakom 
innovation, och håller på det sättet våra ekonomier och samhällen i rörelse. EIT främjar utbildning i företagande 
som ett centralt inslag i KI-gruppernas masters- och doktorandprogram genom att flytta tyngdpunkten från  
”lärande om” till ”lära genom att göra”. Masters- och doktorsutbildningar erbjuder studenter de företagsfär- 
digheter de behöver för att lyckas i den kunskapsbaserade ekonomin, med inriktning på läranderesultat och 
innovativa undervisningsmetoder. 

EIT:s strategiska mål för denna period är att konsolidera och skapa synergier genom sin verksamhet och förbereda 
sig för att uppnå prioriteringarna i det strategiska innovationsprogrammet (2014–2020): För det första, genom att 
gynna tillväxt, genomslag och hållbarhet genom att fortsätta att förstärka sitt partnerskap med de befintliga KI- 
grupperna och samtidigt grunda nya KI-grupper. Genom ett stegvis inrättande av nya KI-grupper kommer EIT att ta 
fram totalt åtta KI-grupper 2014–2020 (vilket motsvarar 40–50 nya samlokaliseringscentrum i unionen). För det 
andra, genom att öka EIT:s inverkan genom att främja entreprenörskapsdriven innovation i hela unionen med hjälp 
av omfattande spridning av nya innovationsmodeller som lockar och utvecklar talanger från hela Europa. För det 
tredje, genom att införa nya sätt att nå resultat, vid sidan av resultatorienterad övervakning. 

Institutets tjänsteförteckning anges i bilagan  ”Personal”  till detta avsnitt. 

Unionens bidrag för 2020 uppgår till totalt 496 793 764 EUR. Ett belopp på 115 416 EUR från överföring av 
överskott ska läggas till beloppet 496 678 348 EUR som anges i budgeten. 

Motsvarande belopp är avsett att täcka de utgifter som hör samman med sådana inkomster som gör det möjligt att 
avsätta ytterligare anslag från tredje part eller tredjeland (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) som 
deltar i projekt inom forskning och teknisk utveckling, och beräknas uppgå till 30 000 000 EUR för 2020.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/ 
EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 104). särskilt artikel 5.5. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1292/2013 av den 11 december 2013 om ändring av förordning 
(EG) nr 294/2008 om inrättande av Europeiska institutet för innovation och teknik (EUT L 347, 20.12.2013, s. 174). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1312/2013/EU av den 11 december 2013 om det strategiska innovation- 
sprogrammet för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT): institutets bidrag till ett mer innovativt 
Europa (EUT L 347, 20.12.2013, s. 892). 
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Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013  –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1).  

15 03 50 Anslag som härrör från bidrag från tredje part (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) till 
forskning och teknisk utveckling  

15 03 50 01 Anslag som kommer från bidrag från tredje part (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) till forskning 
och teknisk utveckling (2014–2020)  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 62 840 508,15 41 230 018,32  

Anmärkningar  

Denna artikel är avsedd att täcka de utgifter som hör samman med sådana inkomster som gör det möjligt att avsätta 
ytterligare anslag från tredje part eller tredjeländer (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) som deltar i 
projekt inom forskning och teknisk utveckling under åren 2014–2020. 

Motsvarande belopp beräknas uppgå till 67 058 000 EUR. 

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen kan inkomster som förts upp under punkterna 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 3 1 
och 6 0 3 3 i inkomstberäkningen leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande. 

15 03 50 02 Anslag som kommer från bidrag från tredje part (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) till forskning 
och teknisk utveckling (före 2014)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 129 375,70 6 510 851,71  

Anmärkningar  

Denna artikel är avsedd att täcka de utgifter som hör samman med sådana inkomster som gör det möjligt att avsätta 
ytterligare anslag från tredje part eller tredjeländer (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) som deltar i 
projekt inom forskning och teknisk utveckling före 2014. 

5.7.2019 SV III/861Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 15  — UTBILDNING OCH KULTUR

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2015&mm=07&jj=01&type=L&nnn=169&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 15 03 — HORISONT 2020  (forts.)  

15 03 50  (forts.) 

15 03 50 02 (forts.)  

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen kan inkomster som förts upp under punkterna 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 3 1 
och 6 0 3 3 i inkomstberäkningen leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande. 

15 03 51 Slutförande av tidigare ramprogram för forskning –  Sjunde ramprogrammet (2007–2013)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 4 883 000 p.m. 13 000 000 144 318,49 83 014 649,12  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år. 

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna budgetpost. Dessa belopp 
–  som härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  – utgör inkomster som 
avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, 
och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet” som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1906/2006 av den 18 december 2006 om regler för företags, 
forskningscentrums och universitets deltagande i sjunde ramprogrammet och för spridning av forskningsresultat 
(2007–2013) (EUT L 391, 30.12.2006, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens 
sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) 
(EUT L 412, 30.12.2006, s. 1). 

Rådets beslut 2006/973/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Människor för genomförande av 
Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och 
demonstration (2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 272). 
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15 03 53 Slutförande av Europeiska institutet för innovation och tekniks verksamhet  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år. 

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna artikel. Dessa belopp  –  som 
härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som 
avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, 
och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet” som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten. 

Institutets tjänsteförteckning anges i bilagan ”Personal” till detta avsnitt.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 294/2008 av den 11 mars 2008 om inrättande av Europeiska 
institutet för innovation och teknik (EUT L 97, 9.4.2008, s. 1). 
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KAPITEL 15 04 — PROGRAMMET KREATIVA EUROPA 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 
Betalning- 

ar 
2018–2020 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

15 04 PROGRAMMET 
KREATIVA EUROPA  

15 04 01 Stärka den finansiella 
kapaciteten hos små och 
medelstora företag och 
små och mycket små 
organisationer i de 
kulturella och kreativa 
sektorerna i Europa, 
och främja strategiut- 
formning och nya 
affärsmodeller  3 38 241 000 29 200 000 38 627 000 15 300 000 36 382 577,90 22 121 562,01 75,76  

15 04 02 Delprogrammet Kultur  
–  Stödja gränsöver- 
skridande åtgärder och 
främja spridning och 
rörlighet över gränserna  3 75 246 000 66 000 000 71 276 000 59 000 000 74 639 750,81 61 933 985,24 93,84  

15 04 04 Europeiska historiens 
hus  3 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000,—  3 000 000,— 100,00  

15 04 51 Slutförande av program 
och åtgärder inom 
området för kultur och 
språk  3 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  3 025 622,44  

15 04 77 Pilotprojekt och 
förberedande åtgärder  

15 04 77 09 Pilotprojekt  – Stöd till 
nätverk av unga kreativa 
entreprenörer: Unionen 
och tredjeländer 3 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  186 645,28 

15 04 77 11 Förberedande åtgärd  –  
Ny skildring av Europa 3 p.m. p.m. p.m. 180 000 0,—  176 132,73 

15 04 77 12 Förberedande åtgärd  –  
Europa för festivaler, 
festivaler för Europa 
(EFFE) 3 p.m. 105 000 p.m. 105 000 350 000,—  350 000,— 333,33 
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Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 
Betalning- 

ar 
2018–2020 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar  

15 04 77 (forts.) 

15 04 77 13 Pilotprojekt  – Kampen 
mot olaglig handel med 
kulturföremål 3 p.m. 200 000 p.m. 405 870 750 000,—  606 386,25 303,19 

15 04 77 14 Förberedande åtgärd  –  
Öppna mikroföretags- 
modeller för innovation i 
europeiska familjeägda 
kulturarvshus 3 p.m. p.m. p.m. 150 000 0,—  132 975,—  

15 04 77 16 Pilotprojekt  – Skydd av 
judiska begravning- 
splatser i Europa: En 
fullständig kartläggning- 
sprocess med forskning, 
övervakning och indivi- 
duellt kalkylerade 
förslag till skydd 3 p.m. 554 152 1 050 000 925 000 797 171,—  318 868,—  57,54 

15 04 77 17 Förberedande åtgärd  –  
Europakulturhus 3 p.m. 187 500 750 000 562 500 750 000,—  375 000,—  200,00 

15 04 77 18 Förberedande åtgärd  –  
Music Moves Europe: 
Stöd till mångfalden och 
begåvningen inom 
europeisk musik 1,1 p.m. 2 255 000 3 000 000 2 600 000 1 500 000,—  246 921,10 10,95 

15 04 77 19 Pilotprojekt  – Finan- 
siering, livslångt lärande, 
innovation och 
patentering (FLIP) inom 
den kulturella och 
kreativa sektorn 3 p.m. 510 000 1 050 000 925 000 999 999,60 199 999,92 39,22 

15 04 77 20 Pilotprojekt  –  Projekt för 
digitalt återfinnande av 
judiska kulturtillgångar 3 p.m. 122 500 490 000 245 000 

15 04 77 21 Pilotprojekt  – Att mäta 
de kulturella och 
kreativa näringarna i 
unionen 1,1 p.m. 87 500 350 000 175 000 

Artikel 15 04 77  –  
Delsumma 

p.m. 4 021 652 6 690 000 6 273 370 5 147 170,60 2 592 928,28 64,47  

Kapitel 15 04 – Totalt 116 487 000 102 221 652 119 593 000 83 573 370 119 169 499,31 92 674 097,97 90,66  
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15 04 01 Stärka den finansiella kapaciteten hos små och medelstora företag och små och mycket små organisationer i de 
kulturella och kreativa sektorerna i Europa, och främja strategiutformning och nya affärsmodeller  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

38 241 000 29 200 000 38 627 000 15 300 000 36 382 577,90 22 121 562,01  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka följande åtgärder i samband med det övergripande programområdet i programmet 
Kreativa Europa. 

Möjligheten för den kulturella och den kreativa sektorn ska inriktas på den kulturella och den kreativa sektorn med 
följande prioriteringar: Underlätta tillgången till finansiering för små och medelstora företag och organisationer i den 
kulturella och den kreativa sektorn i Europa. Förbättra finansinstitutens förmåga att bedöma kulturella och kreativa 
projekt, vilket inbegriper tekniskt bistånd och åtgärder för arbete i nätverk. 

Detta kommer att uppnås genom att man 

—  tillhandahåller garantier till lämpliga finansförmedlare i alla länder som deltar i programmet Kreativa Europa, 

—  förser finansförmedlare med ytterligare sakkunskap samt förmågan att bedöma risker med operatörer i den 
kulturella och den kreativa sektorn. 

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp –  som 
härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som 
avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, 
och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet” som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster från kandidatländernas bidrag för deltagande i unionsprogrammen och i förekommande fall 
från de potentiella kandidaterna på västra Balkan, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda 
till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. Detta får 
göras i samma proportion som gäller belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i 
förhållande till den totala anslagsnivån. 

Eventuella inkomster från länder inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken i enlighet med förfarandena 
överenskomna med dessa länder i ramavtalet om deras deltagande i unionsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 3 
i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande, vilket får ske i samma proportion som 
gäller för belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i förhållande till den totala 
anslagsnivån i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. 
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Eventuella inkomster från bidrag för deltagande i unionsprogrammen från Schweiz, vilka tas upp under punkt 
6 0 3 3 i inkomstberäkningen, kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande, enligt samma proportion som 
gäller för belopp som godkänts för utgifter av administrativ karaktär i förhållande till den totala anslagsnivån för 
programmet, i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. 

Återbetalningar från finansieringsinstrument i enlighet med artikel 209.3 i budgetförordningen, inbegripet kapitalå- 
terbetalningar, utlösta garantier och återbetalningar på lånesumman, som betalas tillbaka till kommissionen och tas 
upp i punkt 6 4 1 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med 
artikel 21.3 f i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1295/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av 
programmet Kreativa Europa (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1718/2006/EG, nr 1855/2006/EG och 
nr 1041/2009/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 221).  

15 04 02 Delprogrammet Kultur  –  Stödja gränsöverskridande åtgärder och främja spridning och rörlighet över gränserna 

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

75 246 000 66 000 000 71 276 000 59 000 000 74 639 750,81 61 933 985,24  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka följande åtgärder i samband med delprogrammet Kultur i programmet Kreativa 
Europa: 

—  Stöd till insatser som ger operatörerna de färdigheter och kunskaper som främjar anpassningen till digitalteknik, 
inbegripet testande av nya tillvägagångssätt för att bygga upp publik och företagsmodeller.  

—  Stöd till insatser till förmån för operatörerna som möjliggör en karriär på det internationella planet, i och utanför 
Europa. 

—  Stöd till insatser för att stärka europeiska operatörer och internationella nätverk inom kultur för att underlätta 
tillträdet till nya yrkesmöjligheter. 
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Följande ska prioriteras för att främja cirkulation av verk över gränserna:  

—  Stöd till internationella turnéer, evenemang och utställningar.  

—  Stöd till cirkulation för europeisk litteratur. 

—  Stöd till uppbyggande av publik som ett sätt att främja intresset för europeiska kulturella verk.  

Stödåtgärder för delprogrammet Kultur  

Delprogrammet Kultur ska stödja följande åtgärder:  

—  Transnationella samarbetsåtgärder där man för samman operatörer från olika länder i verksamhet inom eller över 
sektorerna. 

—  Verksamhet som bedrivs av europeiska nätverk med operatörer från olika länder.  

—  Verksamhet som utförs av organisationer som tillhandahåller en europeisk plattform för att främja och utveckla 
nya begåvningar och främja cirkulationen av konstnärer och verk, och som har storskalig genomslagskraft inom 
hela systemet. 

—  Stöd till översättning av skönlitteratur.  

—  Särskilda insatser för att ge större synlighet åt de europeiska kulturernas rikedom och mångfald och främja 
dialogen mellan kulturer och ömsesidig förståelse, till exempel via europeiska kulturpriser, europeiska kultur- 
arvsmärket och de europeiska kulturhuvudstäderna.  

—  Stödsystem för rörlighet för konstnärer och yrkesverksamma inom den kulturella och kreativa sektorn.  

—  Stöd, där så är möjligt, till inrättandet av ett europeiskt museipass, genom bidrag till startkostnaderna för ett 
sådant pass. Det kan omfatta en genomförbarhetsstudie, uppbyggnad av nödvändig infrastruktur och marknads- 
föring av passet. Museer i hela Europa bör i möjligaste mån rådfrågas under hela processen och kan ansluta sig 
på frivillig basis. Systemet bör sedan bli självfinansierande med vinstdelning enligt en fördelningsnyckel där 
hänsyn tas till antal besök och biljettpris. 

Anslaget kommer även att täcka betalningar för åtaganden som återstår att reglera från Europaåret för kulturarv 
2018. I linje med det gemensamma uttalandet från Europaparlamentet och rådet som fogats till Europaparlamentets 
och rådets beslut (EU) 2017/864 av den 17 maj 2017 om ett Europaår för kulturarv (2018) (EUT L 131, 20.5.2017, 
s. 1), har 7 000 000 EUR i anslag under denna budgetpost öronmärkts för detta ändamål. 
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Anslaget är även avsett att täcka de återstående betalningarna för projekt som valts ut inom den särskilda 
förslagsomgången för integration av flyktingar 2016. 

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp –  som 
härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som 
avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, 
och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet” som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster från kandidatländernas bidrag för deltagande i unionsprogrammen och i förekommande fall 
från de potentiella kandidaterna på västra Balkan, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda 
till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. Detta får 
göras i samma proportion som gäller belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i 
förhållande till den totala anslagsnivån. 

Eventuella inkomster från länder inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken i enlighet med förfarandena 
överenskomna med dessa länder i ramavtalet om deras deltagande i unionsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 3 
i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande, vilket får ske i samma proportion som 
gäller för belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i förhållande till den totala 
anslagsnivån i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. 

Eventuella inkomster från bidrag för deltagande i unionsprogrammen från Schweiz, vilka tas upp under punkt 
6 0 3 3 i inkomstberäkningen, kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande, enligt samma proportion som 
gäller för belopp som godkänts för utgifter av administrativ karaktär i förhållande till den totala anslagsnivån för 
programmet, i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1295/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av 
programmet Kreativa Europa (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1718/2006/EG, nr 1855/2006/EG och 
nr 1041/2009/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 221).  

15 04 04 Europeiska historiens hus  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000,— 3 000 000,—  
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Anmärkningar  

Enligt tjänstenivåavtalet mellan Europaparlamentet och kommissionen är detta anslag avsett att täcka kommis- 
sionens ekonomiska bidrag till Europeiska historiens hus, till Europaparlamentets driftskostnader för utställningar, 
evenemang och seminarier som ska öka kunskapen, väcka nyfikenhet och skapa möjligheter till att reflektera över 
den europeiska historien genom ett modernt utställnings- och dokumentationscentrum. 

För Europeiska historiens hus är kommunikation prioriterat för att göra institutionen känd för allmänheten. 
Dessutom borde husets roll när det gäller kulturell diplomati betonas gentemot intresserade medborgare från länder 
utanför unionen. Unionen bör dessutom vara grundad på historiska, kulturella och språkliga utbyten mellan dess 
olika grupper. Detta anslag kommer att göra det möjligt för denna nya institution att införliva denna mångfald och 
främja unionens kulturarv.  

Rättslig grund  

Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet i enlighet med artikel 58.2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

Referensrättsakter  

Artikel 167 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.  

15 04 51 Slutförande av program och åtgärder inom området för kultur och språk  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  3 025 622,44  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år. 

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna budgetpost. Dessa belopp 
–  som härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  – utgör inkomster som 
avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, 
och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet” som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten. 
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Eventuella inkomster till följd av att kandidatländer och i tillämpliga fall potentiella kandidater på västra Balkan 
deltar i unionsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs 
till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets beslut nr 508/2000/EG av den 14 februari 2000 om upprättande av Kultur 2000- 
programmet (EGT L 63, 10.3.2000, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 792/2004/EG av den 21 april 2004 om upprättande av ett handlingsprogram 
för gemenskapen för att främja organisationer verksamma på europeisk nivå inom kulturområdet (EUT L 138, 
30.4.2004, s. 40). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1855/2006/EG av den 12 december 2006 om inrättande av programmet 
Kultur (2007–2013) (EUT L 372, 27.12.2006, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1194/2011/EU av den 16 november 2011 om inrättande av Europeiska 
unionens insats för det europeiska kulturarvsmärket (EUT L 303, 22.11.2011, s. 1). 

15 04 77 Pilotprojekt och förberedande åtgärder  

15 04 77 09 Pilotprojekt –  Stöd till nätverk av unga kreativa entreprenörer: Unionen och tredjeländer  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 186 645,28  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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15 04 77 11 Förberedande åtgärd  –  Ny skildring av Europa  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 180 000 0,—  176 132,73  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

15 04 77 12 Förberedande åtgärd  –  Europa för festivaler, festivaler för Europa (EFFE)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 105 000 p.m. 105 000 350 000,—  350 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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15 04 77 13 Pilotprojekt – Kampen mot olaglig handel med kulturföremål  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 200 000 p.m. 405 870 750 000,— 606 386,25  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år för pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

15 04 77 14 Förberedande åtgärd  –  Öppna mikroföretagsmodeller för innovation i europeiska familjeägda kulturarvshus  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 150 000 0,— 132 975,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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15 04 77 16 Pilotprojekt – Skydd av judiska begravningsplatser i Europa: En fullständig kartläggningsprocess med forskning, 
övervakning och individuellt kalkylerade förslag till skydd  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 554 152 1 050 000 925 000 797 171,—  318 868,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

15 04 77 17 Förberedande åtgärd  –  Europakulturhus  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 187 500 750 000 562 500 750 000,—  375 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden. 

Europakulturhus tas upp i kommissionens och utrikestjänstens gemensamma meddelande till Europaparlamentet och 
rådet av den 8 juni 2016 med titeln ”På väg mot en EU-strategi för internationella kulturella förbindelser” 
(JOIN(2016) 29 final) som ett verktyg för ökat unionssamarbete på området kulturella yttre förbindelser. De skulle  
”ge kulturinstitut och andra aktörer möjlighet att sluta sig samman och erbjuda tjänster till lokalbefolkningen, delta i 
gemensamma projekt och erbjuda stipendier samt kultur- och utbildningsutbyten”. Detta är också en rekom- 
mendation som ges i undersökningen om europeiska kulturella institut utomlands, som utförts för Europaparla- 
mentets utskott för kultur och utbildning under 2016. 
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Denna förberedande åtgärd syftar till att testa några första erfarenheter med Europakulturhus i ett begränsat antal 
prioriterade länder eller regioner och undersöka deras potential i ett antal partnerländer genom olika format, t.ex. 
permanenta strukturer, pop-up-lösningar, festivalpaviljonger eller rent digitala verktyg. Den kan vidareutvecklas 
under två år, för att få den tid som behövs för att lansera de olika projekten, genomföra dem och bedöma resultatet, i 
syfte att utarbeta vidare rekommendationer.  

Rättslig grund 

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

15 04 77 18 Förberedande åtgärd  –  Music Moves Europe: Stöd till mångfalden och begåvningen inom europeisk musik  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 2 255 000 3 000 000 2 600 000 1 500 000,— 246 921,10  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden. 

I Europa finns några av musikvärldens ledande låtskrivare, artister, konsertlokaler, festivaler, skivbolag, utgivare, 
distributörer, uppstartsföretag och digitala tjänster. Under de senaste åren har mönstren för skapande, produktion, 
distribution och konsumtion av musik ändrats i grunden: nya distributionskanaler, kraftfulla digitala aktörer, 
innovativa uppstartsföretag, affärsmodeller och konsumtionsmönster har uppkommit. Digitalisering, t.ex. när det 
gäller streaming av musik, har medfört stora möjligheter men också många utmaningar för sektorn. 

Den förberedande åtgärden syftar till att ta itu med några av sektorns viktigaste utmaningar, med beaktande av 
resultaten från den nyligen genomförda dialogen på unionsnivå med intressenter i musikbranschen och särskilt 
inrikta sig på följande områden: 

a) Offline- och onlinedistribution (t.ex. öka medborgarnas tillgång till musik i alla dess former). 

b) Utveckling för artister and repertoarer (bl.a. stimulera artisters rörlighet och spridning av musik över gränserna i 
Europa). 
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c) Professionalisering och utbildning (t.ex. utveckling av färdigheter och uppbyggnad av upphovsmäns och små 
och medelstora företags kapacitet att slå sig fram på en mycket konkurrensutsatt och global marknad). 

d) Export av europeisk musik utanför Europa. 

Den förberedande åtgärden bör främst genomföras genom ansökningsomgångar och anbudsinfordringar, som också 
bygger vidare på och kompletterar de åtgärder som har utvecklats för att genomföra den förberedande åtgärden 
under det första året (2018). Den kommer att utformas så att den säkerställer att många olika relevanta musikaktörer, 
organisationer och intressenter i hela värdekedjan i Europa kan dra nytta av de föreslagna aktiviteterna. 

Den förberedande åtgärden kommer att bygga på och vidareutveckla det befintliga, om än mycket begränsade, stödet 
till musik inom ramen för programmet Kreativa Europa (i synnerhet samarbetsprojekt, plattformar och utmärkelser), 
vilket är nödvändigt, men inte helt motsvarar behoven i sektorn. Den syftar till att testa lämpliga åtgärder med tanke 
på ett eventuellt framtida fullvärdigt finansieringssystem för musik inom nästa generation unionsprogram, som 
skulle kunna ge stöd till mångfalden och begåvningarna i Europa liksom till sektorns konkurrenskraft på ett mer 
målinriktat sätt. 

I detta avseende kommer den förberedande åtgärden särskilt att omfatta åtgärder för undersökning och kartläggning 
av finansieringsbehovet i relevanta delar av musiklivet i medlemsstaterna, som ska utgöra ett kompletterande inslag 
när man definierar relevanta framtida åtgärder med ett tydligt unionsmervärde (efter 2020).  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

15 04 77 19 Pilotprojekt –  Finansiering, livslångt lärande, innovation och patentering (FLIP) inom den kulturella och kreativa 
sektorn  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 510 000 1 050 000 925 000 999 999,60 199 999,92  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka de åtaganden som återstår att reglera från tidigare år inom ramen för pilotprojektet. 
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Rättslig grund 

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

15 04 77 20 Pilotprojekt – Projekt för digitalt återfinnande av judiska kulturtillgångar  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 122 500 490 000 245 000  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka de åtaganden som återstår att reglera från tidigare år inom ramen för pilotprojektet. 

Forskning om föremåls ursprung är av stor betydelse i samband med skyddet av kulturarvet och i kampen mot 
olaglig handel med konstverk och andra kulturföremål som stulits eller beslagtagits i väpnade konflikter och krig. 
Det är en process för att dokumentera en kronologisk översikt över ägarskap, plats och förvaringskedja för ett objekt 
från det att det skapades till i dag. För att underlätta ingående forskning om ursprung måste utbytet av expertis, 
kunskap och forskningsresultat förbättras. 

Digitaliseringsresurser är ett viktigt verktyg för att uppnå dessa mål. Databaser som samlar in och ger en överblick 
över befintlig information kan i sig stödja och underlätta forskning, däribland gränsöverskridande forskning. Hittills 
finns det dock ingen heltäckande databas som förenar resultaten från befintliga projekt och gör dem tillgängliga på 
objektnivå. 

Kommissionen för återlämnande av konstverk och konferensen för judiska skadeanspråk mot Tyskland (skades- 
tåndskonferensen) arbetar med att bilda ett konsortium av arkiv (partner är bland annat det tyska federala arkivet, det 
franska nationalarkivet och det belgiska statsarkivet), organisationer för konsthistoria och andra relevanta institu- 
tioner. Målet med det digitala projektet för att återfinna judiska kulturföremål är att börja bygga upp en övergripande 
databas med objekt i de kulturtillgångar som tillhörde judar men som plundrades av nazisterna och deras allierade 
eller medarbetare, till att börja med i Frankrike, Belgien och Nederländerna. Nätverket av statliga institutioner och 
kulturarvsinstitutioner kommer att ha ett nära samarbete för att utveckla projektet, sprida bästa praxis och främja 
ytterligare forskning. 
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Projektet för återfinnande av judiska kulturtillgångar kommer att omfatta en webbportal med en databas som  –  
genom användning av olika arkivkällor  –  möjliggör en omfattande och exakt dokumentation av kulturföremål som 
stulits eller beslagtagits under den nazistiska perioden, från tidpunkten för plundrandet till idag. Projektets slutmål är 
att sammanföra, korshänvisa och redogöra för uppgifter om vad som hänt med de plundrade konstföremålen. Detta 
ska ske inte bara genom att man låter historisk och konsthistorisk information som erhållits genom relevant 
dokumentation ingå, utan också genom att man kopplar samman och integrerar befintliga databaser inom de 
deltagande institutionerna. Den information som samlas in och presenteras av projektet för återfinnande av judiska 
kulturtillgångar kommer att stödjas av digitala kopior för dokumentation, så att det skapas ett enormt, gränsöver- 
skridande virtuellt arkiv. Databasen kommer att vara inbäddad i visuella, berättande och utbildningsrelaterade delar 
som bidrar till att sprida innehållet till universitetsvärlden och till allmänheten. 

Eftersom nazisternas plundring av judiska konstföremål är ett av de mest omfattande och väldokumenterade 
kulturella rånen i Europas historia, är projektet för återfinnande av judiska kulturtillgångar ett utmärkt sätt att 
skapa bästa praxis för att inrätta storskaliga, heltäckande, alleuropeiska föremålsinriktade databaser över plundrade 
verk inom det europeiska kulturarvet i allmänhet. Ett pilotprojekt för att digitalisera specifika arkivsamlingar, skapa 
grundläggande strukturer i databasen och ackumulera, presentera och ansluta relevant historisk information skulle i 
hög grad bidra till framgång för projektet för återställande av judiska kulturtillgångar, eftersom projektets metoder 
och arbetsflöden skulle kunna testas i mindre skala.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

15 04 77 21 Pilotprojekt –  Att mäta de kulturella och kreativa näringarna i unionen  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 87 500 350 000 175 000 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka de åtaganden som återstår att reglera från tidigare år inom ramen för pilotprojektet. 

I dag finns det omkring 3 000 000 företag inom de kulturella och kreativa näringarna i unionen. De omsätter 
1 500 000 000 EUR och har 12 000 000 anställda. Det bruttovärde som skapas inom denna sektor uppgick 2013 till 
508 000 000 000 EUR, alltså lika mycket som traditionella sektorer såsom den mekaniska verkstadsindustrin och 
bilindustrin, som 2015 hade en sammanlagd omsättning på 490 000 000 000 EUR (Eurostat 2017). 
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Kommissionens statistiska centralbyrå, Eurostat, har tillhandahållit en omfattande databas med grundläggande data 
som samlats in under många år om den kulturella sektorn. Det här arbetet kan användas som utgångspunkt för att 
utveckla en statistisk modell för de kulturella och kreativa näringarna. Eurostats enhet som arbetar med detta område 
har offentliggjort viktiga grunder för arbetsmetoderna. 

Följande grundläggande arbete har tillgängliggjorts av Eurostat:  

—  Se Eurostat (2000): Cultural Statistics in the EU. Slutrapport från arbetsgruppen om ledarskap. Arbetsdokument 
från Eurostat, kommissionen.  

—  Arbetsgruppen om europeiska statistiska systemnät för kultur (2012). ESSnet-Culture. Slutlig rapport från 
Luxemburgs kulturministerium (projektsamordnare), Eurostat.  

—  Eurostats arbetsgrupp om kulturstatistik. Översyn av definitionen på begreppet kultur, 2018. 

Följande statistiska databaser har tillgängliggjorts av Eurostat: 

—  Eurostat (årliga data). Statistik om sysselsättning inom kulturbranschen.  

—  Eurostat (årliga data). Statistik om företag i de kulturella sektorerna.  

—  Eurostat (årliga data). Statistik om internationell handel med kulturvaror och kulturtjänster.  

—  Eurostat (2007). Pocketboken Cultural Statistics in Europe, utgiven av kommissionen.  

—  Eurostat (2011). Kulturstatistik. Edition Pocketbooks, utgiven av kommissionen.  

—  Eurostat (2016). Kulturstatistik. Edition Pocketbooks, utgiven av kommissionen. 

Utgående från Eurostats arbete kommer en forskningsmodell att utvecklas, som därefter ska byggas ut till en 
heltäckande statistisk modell. 

—  Den här statistiska modellen möjliggör inte bara en enda analys, utan en fortlöpande regelbunden statistisk 
analys av de kulturella och kreativa näringarnas ekonomiska, kulturella och sociala potential i Europa.  

—  Den statistiska modellen ska utvecklas på tre nivåer: för unionen som helhet, för de enskilda medlemsstaterna 
och för regioner inom medlemsstaterna (Nuts-2). 
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—  Den kommer att bedömas som ett led i ett tvåårigt pilotprojekt och kan utvidgas till en regelbunden övervakning.  

—  Den här statistiska modellen och den efterföljande övervakningen kommer att säkra en regelbunden täckning av 
den ekonomiska utvecklingen inom de kulturella och kreativa näringarna.  

I den statistiska modellen ingår följande delar:  

Central definition  

Som konceptuell definition omfattar de kulturella och kreativa näringarna de kulturella och kreativa sektorerna, 
liksom konst och hantverk, mode och lyxindustrier. Alla sektorerna kommer att knytas till fastställda förteckningar 
över näringsgrenar och yrkesbranscher (klassificeringen NACE/ISCO), för att skapa en övergripande statistisk ram 
för de kulturella och kreativa näringarna. Denna förteckning kan vid behov varieras med olika moduler. 

Utvecklingen av den konceptuella definitionen för detta pilotprojekt börjar med den grundläggande statistiska 
modell för definitioner av kulturnäringarna som utvecklats av Eurostat och medlemsstaterna som en del av 
slutrapporten 2012 från ESS-net om kulturstatistik. 

Den här modellen täcker en bred uppsättning verksamheter med anknytning till kultur och kreativitet. Där tas alla 
viktiga definitioner inom unionen med i den statistiska modellen. 

Det unika med den här nya definitionen är att de enskilda statistikgrenarna är upplagda i form av moduler. På det så 
sätt kan man göra säranpassade analyser utgående från olika perspektiv på de kulturella och kreativa näringarna. I en 
kulturpolitiskt inriktad analys kan man utesluta programvaruindustrin, medan man i en innovationspolitiskt inriktad 
analys kan ta med design, reklam och programvara/spel.  

Kärnindikatorer  

Urvalet av indikatorer följer de metodriktlinjer som fastställts av Unesco, OECD och Eurostat och omfattar följande 
kärnindikatorer:  

—  Företag. 

—  Omsättning och mervärde.  

—  Arbetstagare och sysselsatta personer.  

—  Oberoende konstnärer, kulturarbetare och kreativt verksamma personer. 

Datakällor  

Data kommer endast att hämtas från officiella källor till statistik (Eurostat, nationella statistikbyråer). Inga 
kommersiella ekonomiska databaser kommer att användas. 
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Följande källor till statistik, som redan offentliggjorts av Eurostat, kommer att få stor betydelse:  

—  Statistik om företag i de kulturella sektorerna.  

Källa:  Strukturell företagsstatistik och företagsdemografi. 

Statistiken över företagen inom den kulturella sektorn omfattar företag inom industrin, byggbranschen, handel och 
service, enligt den statistiska klassificeringen av näringsverksamhet i Europeiska gemenskapen (Nace Rev. 2). Med 
hjälp av denna klassificering kan man göra en ingående sektorsvis uppdelning av företagsverksamhet (upp till 
fyrsiffrig nivå). Strukturell företagsstatistik ger information om antalet företag, tillsammans med många andra 
ekonomiska indikatorer, såsom förädlingsvärde, omsättning, personalkostnader.  

—  Statistik om sysselsättning inom kulturbranschen.  

Källa:  Arbetskraftsundersökning. 

Statistiken om sysselsättning inom kulturbranschen handlar om hur många som arbetar (anställda och egenföre- 
tagare) inom kulturbranschen. Begreppet sysselsättning inom kulturbranschen innefattar alla som bedriver kulturre- 
laterad ekonomisk verksamhet, liksom också alla som har ett kulturrelaterat yrke.  

—  Statistik om internationell handel med kulturvaror och kulturtjänster.  

Källa: Comext och betalningsbalans. 

Statistik om internationell handel med kulturvaror gör det möjligt att mäta värdet på de kulturvaror som är föremål 
för handel, dels mellan medlemsstaterna (handel inom EU), dels mellan medlemsstater och tredjeländer (handel 
utanför EU). Den här statistiken ger en bild av den internationella handeln med kulturrelaterade varor och en 
fingervisning om hur kulturen påverkar näringslivet. 

De källor som tillgängliggörs av Eurostat måste kompletteras med ytterligare källor, för att en viktig lucka i 
uppgiftsbeståndet ska kunna täppas till. 

Eurostat får inte samla in data för de näringsgrenar som motsvarar vissa former av kulturell verksamhet (såsom 
NACE rev.2, kod 90 och kod 91). Dessa luckor kommer att täppas till med hjälp av direkta förfrågningar hos 
medlemsstaternas nationella statistikbyråer. 

Alla data som ingår i den statistiska modellen kommer att göras tillgängliga för allmänheten, för att garantera 
transparens och öka förtroendet för deras validitet.  

Geografisk avgränsning  

I pilotprojektet kommer följande tre geografiska nivåer att beaktas: 

—  Den europeiska nivån (EU). 
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—  Den nationella nivån (medlemsstaterna).  

—  Den regionala nivån (nivån Nuts-2), baserat på tillgången på data. 

Empiriska resultat  

Alla resultat som genereras med hjälp av den statistiska modellen kommer att redovisas på basis av fyra aspekter 
enligt Unescos rekommendationer:  

—  Ekonomisk relevans (omsättning, förädlingsvärde, företag). 

—  Samhällsrelevans (sysselsättning, företagande).  

—  Kulturell relevans (konstnärer, kulturarbetare och kreativt verksamma personer). 

—  Regional relevans (regionala profiler av Nuts-regionerna).  

Genomförande av den statistiska modellen:  

Pilotprojektets början: 

—  2019: Första pilotprojektet. 

—  2020: Efterföljande pilotprojekt. 

Projektförvaltning  

En projektbyrå inrättas med en projektledare, forskningspersonal och administrativ personal.  

Sammanfattning av alla definitioner av de kulturella och kreativa näringarna  

En översikt av alla studier av de kulturella och kreativa näringarna på unionsnivå, medlemsstatsnivå och regional 
nivå. 

Insamling och sammanfattning av alla definitioner av de kulturella och kreativa näringarna 

Kommissionen, Europaparlamentet, Europarådet. 

Alla medlemsstater (Källa:  Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe). 
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Samarbete med forskningsenheter och forskningsavdelningar som tidigare har tagit fram studier av relevans för detta 
ändamål.  

Statistisk definition 

Framtagning av en statistisk definition på de kulturella och kreativa näringarna enligt klassificeringssystemen Nace 
rev.2 och Isco-08. 

Framtagning av ett förslag till en harmoniserad europeisk modell, inklusive klassificering av enskilda länder.  

Datainsamling  

Datainsamling hos Eurostat och nationella statistikbyråer. 

Databehandling och utvärdering unionsdata och nationella data. 

Samråd med relevant expertis och komplettering med data som saknas. 

Analys och behandling av empiriska resultat.  

Milstolpar  

Pilotprojekt: 12 månader 

Utveckling för unionen, insamling och behandling av data från Eurostat. 

Urval av medlemsstater, insamling och behandling av data på nationell bas och unionsbas (AT, DE, EE, FR, HR, PL, 
PT, RO). 

Efterföljande projekt: 12 månader 

Alla medlemsstater väljs.  

Nätverk  

Utveckling av en grupp experter från medlemsstaterna (i huvudsak forskare som redan har tagit fram relevanta 
studier om ämnet för nationella regeringar, samt unga forskare). 
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KAPITEL 15 04 — PROGRAMMET KREATIVA EUROPA  (forts.) 

15 04 77  (forts.) 

15 04 77 21  (forts.) 

Berörda parter 

Den statistiska modellen kommer att läggas fram för de berörda parterna och diskuteras med dem i seminarier på 
hög nivå, som ska hållas två gånger om året. Följande grupper av berörda parter kommer att inbjudas till dessa 
seminarier:  

—  Kommissionen (Eurostat, olika GD), Europaparlamentet.  

— Europeiska sammanslutningar för de kulturella och kreativa näringarna. 

—  Nationella ministerier för kultur, ekonomiska frågor och innovation, samt nationella statistikbyråer.  

—  Europeiska forskningsnätverk, nationella forskningsgrupper. 

Resultat  

Under den tvååriga pilotfasen kommer det att utvecklas en statistisk modell för att visa de kulturella och kreativa 
näringarnas ekonomiska betydelse på unionsnivå, nationell nivå och regional nivå. Efter en slutlig utvärdering 
kommer man att överväga en utbyggnad till en regelbunden, årligt återkommande övervakning. 

Modellen kommer att visa de nuvarande tendenserna när det gäller de kulturella och kreativa näringarna som en 
ekonomiskt stark och relevant sektor jämsides med andra, mera väletablerade, näringsgrenar. Modellen kommer 
att ge meningsfulla indikatorer som fortlöpande kan tas med i den offentliga och politiska debatten.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 15 05  —  EUROPEISKA SOLIDARITETSKÅREN  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

15 05 EUROPEISKA SOLI- 
DARITETSKÅREN  

15 05 01 Europeiska solidari- 
tetskåren  1,1 162 187 779 150 000 000 138 774 568 115 000 000 38 150 653,— 25 341 024,70 16,89  

Kapitel 15 05  –  Totalt 162 187 779 150 000 000 138 774 568 115 000 000 38 150 653,— 25 341 024,70 16,89  

15 05 01 Europeiska solidaritetskåren  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

162 187 779 150 000 000 138 774 568 115 000 000 38 150 653,— 25 341 024,70  

Anmärkningar  

I enlighet med det allmänna målet för europeiska solidaritetskåren är detta anslag avsett att inriktas på följande 
särskilda mål inom detta initiativ: 

—  Att med hjälp av deltagande organisationer ge ungdomar lättillgängliga möjligheter till engagemang i solidari- 
tetsverksamhet för att åstadkomma positiv samhällelig förändring, och samtidigt förbättra deras kunskaper och 
kompetens för deras personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga, kulturella och yrkesmässiga 
utveckling och underlätta deras aktiva medborgarskap, anställningsbarhet och övergång till arbetslivet, bland 
annat genom att stödja rörlighet för unga volontärer, praktikanter och arbetstagare.  

—  Att säkerställa att den solidaritetsverksamhet som erbjuds deltagarna är av hög kvalitet, ordentligt validerad och 
respekterar den europeiska solidaritetskårens principer som avses i artikel 13.2. 

—  Att säkerställa att särskilda ansträngningar görs för att främja social inkludering och lika möjligheter, i synnerhet 
när ungdomar med färre möjligheter deltar, genom en rad särskilda åtgärder såsom lämpliga format för 
solidaritetsverksamheten och individanpassad vägledning.  

—  Att bidra till det europeiska samarbete som är relevant för ungdomar och att informera om dess positiva 
inverkan. 

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa belopp –  som 
härrör från Eftaländernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  – utgör inkomster avsatta för 
särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande 
anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” som fogas till denna del 
i utgiftsberäkningen i detta avsnitt, som ingår i den allmänna budgeten. 
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KAPITEL 15 05 — EUROPEISKA SOLIDARITETSKÅREN  (forts.) 

15 05 01  (forts.)  

Eventuella inkomster från kandidatländernas bidrag för deltagande i unionsprogrammen och i förekommande fall 
från de potentiella kandidaterna på västra Balkan, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda 
till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. Detta får ske 
i samma proportion som gäller för belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i 
förhållande till den totala anslagsnivån. 

Eventuella inkomster från bidrag från länder inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken i enlighet med 
förfarandena överenskomna med dessa länder i ramavtalet om deras deltagande i unionsprogram som tas upp under 
punkt 6 0 3 3 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande, vilket får ske i samma 
proportion som gäller för belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i förhållande till den 
totala anslagsnivån i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. 

De sammanlagda inkomster avsatta för särskilda ändamål som tagits emot under punkterna 6 0 3 1 och 6 0 3 3 i 
inkomstberäkningen är uppskattningsvis cirka 7 000 000 EUR.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1475 av den 2 oktober 2018 om fastställande av den rättsliga 
ramen för den europeiska solidaritetskåren och om ändring av förordning (EU) nr 1288/2013, förordning (EU) nr 
1293/2013 och beslut nr 1313/2013/EU (EUT L 250, 4.10.2018, s. 1). 
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AVDELNING 16  

KOMMUNIKATION  
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AVDELNING 16 

KOMMUNIKATION 

Allmän sammanfattning av anslag (2020 och 2019) och genomförande (2018)  

Avdelning 
Kapitel 

Rubrik 
Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

16 01 ADMINISTRATIVA 
UTGIFTER FÖR POLITI- 
KOMRÅDET KOMMUNI- 
KATION 133 214 957 133 214 957 131 269 642 131 269 642 134 091 153,35 134 091 153,35 

16 03 ÅTGÄRDER FÖR 
KOMMUNIKATION 87 149 000 84 506 000 84 921 000 81 803 000 81 775 969,94 79 593 040,83 

Avdelning 16 –  Totalt 220 363 957 217 720 957 216 190 642 213 072 642 215 867 123,29 213 684 194,18  
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AVDELNING 16 

KOMMUNIKATION 

KAPITEL 16 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMUNIKATION  

Artiklarna 1, 2, 3 och 5 redovisas i närmare detalj i kapitel XX 01 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 2018–2020 

16 01 ADMINISTRATIVA UTGIFTER 
FÖR POLITIKOMRÅDET 
KOMMUNIKATION  

16 01 01 Utgifter för tjänstemän och till- 
fälligt anställda inom politi- 
kområdet Kommunikation  5,2 73 740 791 70 564 357 67 689 512,47 91,79  

16 01 02 Extern personal och andra 
administrativa utgifter till stöd 
för politikområdet Kommuni- 
kation  

16 01 02 01 Extern personal ‒  Huvudkontor 5,2 6 610 620 6 358 176 6 079 279,71 91,96 

16 01 02 03 Extern personal  ‒  Kommissionens 
representationskontor 5,2 17 891 000 17 867 000 18 242 219,23 101,96 

16 01 02 11 Andra administrativa utgifter 5,2 2 914 323 2 920 416 3 251 155,18 111,56  

Artikel 16 01 02  –  Delsumma 27 415 943 27 145 592 27 572 654,12 100,57  

16 01 03 Utgifter avseende utrustning och 
tjänster för informations- och 
kommunikationsteknik, 
byggnader och andra arbetsut- 
gifter för politikområdet 
Kommunikation  

16 01 03 01 Utgifter för utrustning och tjänster 
kopplade till informations- och 
kommunikationsteknik 5,2 4 837 223 4 730 693 5 419 338,99 112,03 

16 01 03 03 Byggnader och därtill hörande 
utgifter ‒  Kommissionens repre- 
sentationskontor 5,2 24 701 000 26 366 000 31 197 544,—  126,30  

Artikel 16 01 03 – Delsumma 29 538 223 31 096 693 36 616 882,99 123,96  

16 01 04 Stödutgifter för verksamhet och 
program inom politikområdet 
Kommunikation  

16 01 04 02 Stödutgifter för åtgärder för 
kommunikation 3 1 260 000 1 203 000 1 145 998,81 90,95  

Artikel 16 01 04 – Delsumma 1 260 000 1 203 000 1 145 998,81 90,95  

16 01 60 Inköp av information  5,2 1 260 000 1 260 000 1 066 104,96 84,61  

Kapitel 16 01 –  Totalt 133 214 957 131 269 642 134 091 153,35 100,66  
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KAPITEL 16 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMUNIKATION  (forts.)  

16 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda inom politikområdet Kommunikation  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

73 740 791 70 564 357 67 689 512,47  

16 01 02 Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet Kommunikation  

16 01 02 01 Extern personal  ‒  Huvudkontor  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

6 610 620 6 358 176 6 079 279,71 

16 01 02 03 Extern personal ‒  Kommissionens representationskontor  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

17 891 000 17 867 000 18 242 219,23  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka lön och övertidsersättning samt arbetsgivaravgifter och sociala avgifter för lokal- 
anställda, kontraktsanställda och personal från byråer vid kommissionens representationskontor i unionen.  

Rättslig grund  

Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen. 

16 01 02 11 Andra administrativa utgifter 

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

2 914 323 2 920 416 3 251 155,18 

III/890 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 16 —  KOMMUNIKATION



 

KAPITEL 16 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMUNIKATION  (forts.)  

16 01 03 Utgifter avseende utrustning och tjänster för informations- och kommunikationsteknik, byggnader och andra 
arbetsutgifter för politikområdet Kommunikation  

16 01 03 01 Utgifter för utrustning och tjänster kopplade till informations- och kommunikationsteknik  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

4 837 223 4 730 693 5 419 338,99 

16 01 03 03 Byggnader och därtill hörande utgifter  ‒  Kommissionens representationskontor  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

24 701 000 26 366 000 31 197 544,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka följande: 

—  Betalning av hyror och tomträttsavgifter för utnyttjade byggnader eller delar av byggnader och hyra för 
konferenslokaler, lager- och arkivutrymmen, garage och parkeringsplatser. 

—  Försäkring och utgifter för försäkringspremier för de byggnader eller delar av byggnader som institutionen 
utnyttjar. 

—  vatten, gas, el, uppvärmningskostnader och dylika avgifter (avfallshämtning m.m.).  

—  Underhållskostnader, beräknade på grundval av gällande avtal för lokaler, hissar, centralvärme, luftkonditio- 
nering m.m.; utgifter för vissa regelbundet återkommande rengöringsarbeten, inköp av produkter för underhåll, 
rengöring, tvätt och kemtvätt m.m. samt för målning, reparationer och leveranser till verkstäderna.  

—  Inredning av lokaler, till exempel flyttning av skiljeväggar, ändring av tekniska installationer och andra särskilda 
arbeten vad avser lås, elektriska installationer, rörsystem, målning, golvbeläggning osv.  

—  Kostnaden för nödvändig utrustning. 

—  Kostnader för personers och byggnaders säkerhet, både vad avser hygien och personskydd och vad gäller fysisk 
och materiell säkerhet för personer och egendom. Dessa kostnader omfattar bl.a. avtal om bevakning av 
byggnader, avtal om underhåll av säkerhetsanordningar och mindre materielinköp, inköp, hyra och underhåll 
av brandbekämpningsutrustning, utbyte av brandvakters utrustning och kostnader för lagstadgade kontroller och 
information till personalen om hur säkerhetsutrustningen ska användas. 

—  utgifter för fastigheter, särskilt kostnader för förvaltning av byggnader med olika hyresgäster, lantmäteri- 
kostnader, studier av lokaler, planeringstillstånd osv. samt juridiska avgifter för fastigheter,  

—  Kostnader för teknisk hjälp vid större inredningsarbeten. 
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KAPITEL 16 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMUNIKATION  (forts.)  

16 01 03  (forts.)  

16 01 03 03 (forts.)  

—  Utgifter för inköp, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och installationer, inventarier och 
transportmedel.  

—  Inköp av böcker, dokument och andra publikationer (undantaget tidskrifter), nya utgåvor av volymer, bindnings- 
kostnader samt köp av materiel för elektronisk identifiering. 

—  Kostnader för prenumeration på dagstidningar, facktidskrifter, officiella tidningar, parlamentets dokument, 
utrikeshandelsstatistik, bulletiner från nyhetsbyråer och diverse andra specialpublikationer.  

—  Kostnader för abonnemang och tillgång till elektroniska informationstjänster, externa databaser och förvärv av 
elektroniska medier.  

—  Utbildning och stödfunktioner som krävs för att ta till vara denna information. 

—  Avgifter för kopior av sådana publikationer som skyddas av upphovsmannarätt.  

—  Utbildning vad gäller hälsa och säkerhet i enlighet med kommissionens beslut av den 10 april 2006 om en 
harmoniserad policy vad avser hälsa och säkerhet i arbetet för all personal inom kommissionen C(2006) 1623. 

—  Medicinska utgifter på grund av tjänsteföreskrifterna.  

—  Utgifter för pappersvaror och kontorsartiklar. 

—  Utgifter för arbetsutrustning.  

—  Diverse kostnader för interna möten.  

—  Utgifter för installation, underhåll och drift av restauranglokaler.  

—  Kostnader för flyttning av avdelningar.  

—  Övriga verksamhetsutgifter.  

—  Brevporton och fraktkostnader.  

—  Teleabonnemang och teleavgifter.  

— Utgifter för inköp och installation av olika typer av teleutrustning.  

—  Utgifter för it (informationsteknik) på kontoren i unionen, särskilt utgifter för informations- och förvaltnings- 
system, infrastruktur för kontorsdatorisering, persondatorer, servrar och tillhörande infrastruktur, kringutrustning 
(skrivare, skannrar osv.), kontorsutrustning (kopieringsapparater, telefaxapparater, skrivmaskiner, diktafoner, 
smarttelefoner, datorplattor osv.) samt allmänna utgifter för nätverk, hjälptjänster, användarstöd, it-utbildning 
och flyttning. 
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KAPITEL 16 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMUNIKATION  (forts.)  

16 01 03 (forts.)  

16 01 03 03  (forts.)  

—  Utgifter för att täcka inköp och hyra av byggnader. 

Anslaget täcker utgifter som uppstår inom unionens territorium, undantaget Gemensamma forskningscentrets 
anläggningar, för vilka utgifter ska föras upp under artikel 01 05 under berörda avdelningar. Liknande utgifter som 
uppstår utanför unionen ska föras upp under punkt 01 03 02 i berörda avdelningar. 

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas 
till 4 280 000 euro.  

16 01 04 Stödutgifter för verksamhet och program inom politikområdet Kommunikation  

16 01 04 02 Stödutgifter för åtgärder för kommunikation  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

1 260 000 1 203 000 1 145 998,81  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka övergripande utgifter för bland annat studier, möten, efterhandskontroller, tekniskt 
och administrativt expertstöd som inte omfattar myndighetsutövning och som kommissionen lägger ut på entre- 
prenad med hjälp av tillfälliga tjänsteavtal, utvärdering av övergripande verksamheter och professionaliserings- 
verksamhet samt ersättning för resekostnader och därtill hörande kostnader för personer som bjuds in att följa 
kommissionens arbete. 

Detta anslag är även avsett att täcka utgifter för it-utveckling och underhåll av relevanta informations- och 
förvaltningssystem.  

Rättslig grund  

Se punkterna 16 03 01 02, 16 03 01 03, 16 03 02 03 och 16 03 02 05.  

16 01 60 Inköp av information  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

1 260 000 1 260 000 1 066 104,96  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka följande utgifter inom unionens territorium: 

—  Kostnader för abonnemang och tillgång till informationskällor på internet, såsom nyhetsbyråer, nätnyheter, 
informationsleverantörer och externa databaser. 
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KAPITEL 16 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMUNIKATION  (forts.)  

16 01 60  (forts.)  

—  De kostnader för utbildning och stödfunktioner som krävs för att ta till vara denna information. 

Det täcker utgifter som uppkommer inom unionens territorium, utom vid representationskontoren. 

Detta anslag skulle även kunna täcka it-utgifter för eventuell utveckling och eventuellt underhåll av relevanta 
informations- och förvaltningssystem. 

Inkomster avsatta för särskilda ändamål kan ge upphov till ytterligare anslag enligt denna punkt, i enlighet med 
artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund 

Uppgift som följer av kommissionens administrativa självständighet enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om 
ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 
1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om 
upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 16 03 — ÅTGÄRDER FÖR KOMMUNIKATION  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

16 03 ÅTGÄRDER FÖR 
KOMMUNIKATION  

16 03 01 Information till unions- 
medborgarna  

16 03 01 02 Information till 
medierna och audiovi- 
suella produktioner 3 6 418 000 6 500 000 6 304 000 5 346 000 6 190 000,— 5 750 711,28 88,47 

16 03 01 03 Informationscentrum 3 16 100 000 15 500 000 15 600 000 15 759 000 15 117 304,46 14 824 993,77 95,65 

16 03 01 04 Kommunikationsåt- 
gärder vid kommis- 
sionens representations- 
kontor, medborgar- 
dialoger och partners- 
kapsåtgärder 3 22 325 000 20 600 000 20 511 000 19 078 000 18 551 708,83 17 397 498,12 84,45 

16 03 01 05 Europeiska allmänna 
platser 5,2 1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 237 046,24 1 176 892,71 94,45  

Artikel 16 03 01  –  
Delsumma 

46 089 000 43 846 000 43 661 000 41 429 000 41 096 059,53 39 150 095,88 89,29  

16 03 02 Institutionell kommuni- 
kation och informa- 
tionsanalys  

16 03 02 01 Besök vid kommis- 
sionen 3 4 200 000 4 200 000 4 800 000 4 178 000 4 000 000,— 3 801 338,35 90,51 

16 03 02 02 Drift av radio- och tv- 
studior och audiovisuell 
utrustning 5,2 5 600 000 5 600 000 5 600 000 5 600 000 5 534 812,29 5 901 579,78 105,39 

16 03 02 03 Nätbaserade och 
skriftliga informations- 
och kommunikations- 
verktyg 3 22 100 000 21 900 000 21 700 000 22 198 000 22 245 098,12 21 392 698,23 97,68 

16 03 02 04 Allmänna rapporten och 
andra publikationer 5,2 2 160 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000 2 260 000,— 2 707 789,60 125,36 

16 03 02 05 Analys av den allmänna 
opinionen 3 7 000 000 6 800 000 7 000 000 6 238 000 6 640 000,— 6 498 000,—  95,56  

Artikel 16 03 02  –  
Delsumma 

41 060 000 40 660 000 41 260 000 40 374 000 40 679 910,41 40 301 405,96 99,12  

16 03 77 Pilotprojekt och 
förberedande åtgärder  

16 03 77 04 Slutförande av pilotpro- 
jektet EuroGlobe 3 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  
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KAPITEL 16 03 — ÅTGÄRDER FÖR KOMMUNIKATION  (forts.) 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar  

16 03 77 (forts.) 

16 03 77 05 Förberedande 
åtgärd – Share Europe 
Online 3 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 141 538,99  

Artikel 16 03 77  –  
Delsumma 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 141 538,99  

Kapitel 16 03 – Totalt 87 149 000 84 506 000 84 921 000 81 803 000 81 775 969,94 79 593 040,83 94,19  

16 03 01 Information till unionsmedborgarna  

16 03 01 02 Information till medierna och audiovisuella produktioner  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

6 418 000 6 500 000 6 304 000 5 346 000 6 190 000,— 5 750 711,28  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av åtgärder för allmän information till medborgarna om unionens 
verksamhet för att bättre synliggöra unionsinstitutionernas arbete, beslutsfattandet och de olika etapperna i den 
europeiska integrationen, med en fokusering på framför allt medierna. De verktyg som utvecklats för bättre 
förståelse av och rapportering om aktuella ämnen omfattar främst följande: 

—  Multimediematerial (fotografier, videor osv.) som levereras till medierna och andra plattformar, inbegripet deras 
offentliggörande/utsändning och en central anläggning för långsiktigt bevarande och spridning.  

—  It-utgifter för utveckling och underhåll av relevanta informations- och förvaltningssystem.  

—  Seminarier och stöd för journalister. 

Detta anslag omfattar även utgifter för utvärdering och professionalisering.  

Rättslig grund  

Uppgift som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet enligt artikel 58.2 i Europap- 
arlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens 
allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) 
nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/ 
EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 16 03 — ÅTGÄRDER FÖR KOMMUNIKATION (forts.)  

16 03 01  (forts.)  

16 03 01 03 Informationscentrum  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

16 100 000 15 500 000 15 600 000 15 759 000 15 117 304,46 14 824 993,77  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att finansiera allmänna informationsåtgärder till medborgarna och omfattar följande: 

—  Finansiering av nätverket Europa direkt i hela Europeiska unionen (Europa direkt-kontor, Europeiska dokumen- 
tationscentrum, föredragshållare från Team Europa osv.). Nätverket kompletterar det arbete som Europeiska 
kommissionens representationskontor och Europaparlamentets informationskontor utför i medlemsstaterna.  

—  Stöd, utbildning, samordning och assistans till informationsnätverket Europa direkt. 

—  Finansiering av produktion, lagring och spridning av informationsmaterial och kommunikationsprodukter från 
dessa centrum och för deras räkning. 

Detta anslag är även avsett att täcka it-utgifter för utveckling och underhåll av relevanta informations- och 
förvaltningssystem. 

Detta anslag omfattar även utgifter för utvärdering och professionalisering.  

Rättslig grund  

Uppgift som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet enligt artikel 58.2 i Europap- 
arlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens 
allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) 
nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/ 
EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).  

Referensrättsakter  

Commission Decision C(2018) 8454 of 13 December 2018 concerning the adoption of 2019 Work Programme in 
the field of communication serving as financing decision (ej översatt till svenska). 
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KAPITEL 16 03 —  ÅTGÄRDER FÖR KOMMUNIKATION  (forts.)  

16 03 01  (forts.)  

16 03 01 04 Kommunikationsåtgärder vid kommissionens representationskontor, medborgardialoger och partnerskapsåtgärder 

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

22 325 000 20 600 000 20 511 000 19 078 000 18 551 708,83 17 397 498,12  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett för finansiering av allmänna informationsåtgärder till medborgarna och täcker utgifterna för 
centraliserade och decentraliserade kommunikationsåtgärder samt utgifter för medborgardialogerna. Syftet med de 
lokala kommunikationsåtgärderna är bland annat att ge tydligt avgränsade målgrupper redskap för att bättre förstå 
kommissionens politiska prioriteringar och aktuella EU-politiska frågor. Syftet med medborgardialogerna är särskilt 
att ge medborgarna förstahandsinformation om viktiga unionsinitiativ och främja en öppen dialog mellan 
medborgarna och kommissionens ledamöter eller höga tjänstemän, med regelbunden medverkan av företrädare för 
andra unionsinstitutioner och för medlemsstaterna, för att förbättra medborgarnas kunskaper om unionsfrågor och 
låta medborgarna göra sina röster hörda av beslutsfattarna. 

Denna verksamhet genomförs i medlemsstaterna, genom följande: 

—  Kommunikationssatsningar knutna till särskilda årliga eller fleråriga kommunikationsprioriteringar fastställda i 
kommissionsordförandens tal om tillståndet i unionen, kommissionens arbetsprogram och det gemensamma 
uttalandet (i samband med genomförandet av det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 mellan 
Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre lagstiftning, EUT L 123, 
12.5.2016, s. 1).  

—  Enstaka kommunikationsåtgärder med nationell eller internationell täckning som passar ihop med prioriter- 
ingarna för kommunikation.  

—  Öppet hus för allmänheten. 

—  Dialog med medborgarna i medlemsstaterna eller på nätet.  

—  Seminarier, konferenser och workshoppar med snävare målgrupper, t.ex. ungdomar, där delaktighetsbaserade 
metoder tillämpas.  

—  Anordnande av eller medverkan i europeiska evenemang, utställningar och marknadsföring, organisation av 
enskilda besök etc.  

—  Direkta kommunikationsåtgärder riktade till allmänheten (till exempel rådgivningstjänster för medborgare).  

—  Direkta kommunikationsåtgärder riktade till opinionsbildare, däribland förstärkta åtgärder till förmån för den 
regionala dagspressen, som är en viktig informationskälla för många unionsmedborgare.  

—  Förvaltning av informationscentrum och multimedieanläggningar för allmänheten på kommissionens represen- 
tationer. 
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KAPITEL 16 03 — ÅTGÄRDER FÖR KOMMUNIKATION (forts.)  

16 03 01  (forts.)  

16 03 01 04 (forts.)  

Kommunikationsåtgärder kan organiseras i partnerskap med Europaparlamentet, Europeiska regionkommittén, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén eller medlemsstaterna för att skapa synergieffekter mellan de olika 
partnernas insatser och samordna deras informations- och kommunikationsverksamhet i EU-frågor. 

Anslaget skulle också kunna användas för att finansiera informationskampanjer för att öka kännedomen om det 
europeiska medborgarinitiativet i samarbete med Europeiska kommissionens representationskontor och Europa 
direkt-center i medlemsstaterna. 

Detta anslag är vidare avsett att täcka utgifter för studier, logistiktjänster, tekniskt stöd i form av bl.a. it, inklusive 
webbunderhåll och sociala medier, expertmöten samt tekniskt och administrativt expertstöd som inte omfattar 
myndighetsutövning och som kommissionen lägger ut på entreprenad med hjälp av tillfälliga tjänsteavtal samt 
ersättning för resekostnader och därtill hörande kostnader för personer som bjuds in att följa kommissionens arbete. 

Detta anslag är även avsett att täcka it-utgifter för utveckling och underhåll av relevanta informations- och 
förvaltningssystem. 

Detta anslag omfattar även utgifter för utvärdering och professionalisering.  

Rättslig grund  

Uppgift som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet enligt artikel 58.2 i Europap- 
arlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens 
allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) 
nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/ 
EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

16 03 01 05 Europeiska allmänna platser  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 237 046,24 1 176 892,71  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett för finansiering av allmänna informationsåtgärder till medborgarna och för att särskilt täcka 
öppnande och förvaltning av ”Europeiska allmänna platser”  (EPS). Kommissionen sköter de logistiska arrange- 
mangen för EPS för båda institutionerna (Europaparlamentet och Europeiska kommissionen), inbegripet drifts- 
kostnader och organisationen av kontrakterade tjänster. EPS måste skötas gemensamt av de två institutionerna på 
grundval av en årlig utvärderingsrapport om förvaltningen av och verksamheten vid EPS samt på grundval av 
arbetsprogrammet för det kommande året. Båda dessa dokument, som ska utarbetas gemensamt av de två 
institutionerna och utgöra underlaget för tilldelningen av medel för det kommande året, ska läggas fram för 
Europaparlamentet i god tid för att kunna beaktas under budgetförfarandet. 
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KAPITEL 16 03 —  ÅTGÄRDER FÖR KOMMUNIKATION  (forts.)  

16 03 01  (forts.)  

16 03 01 05 (forts.) 

Rättslig grund 

Uppgift som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om 
ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 
1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om 
upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).  

16 03 02 Institutionell kommunikation och informationsanalys  

16 03 02 01 Besök vid kommissionen  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

4 200 000 4 200 000 4 800 000 4 178 000 4 000 000,— 3 801 338,35  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för organiserande av besök vid kommissionen, inklusive administrativa 
utgifter i anslutning till dessa besök. 

Detta anslag är även avsett att täcka it-utgifter för utveckling och underhåll av relevanta informations- och 
förvaltningssystem. 

Kommissionen sköter den därtill hörande logistiken, inklusive driftskostnader och organisation av tjänsteentre- 
prenad. 

Detta anslag är avsett att finansiera allmänna informationsåtgärder till allmänheten om Europeiska kommissionens 
verksamhet och täcka inrättande och uppdateringar av installationer i ett nytt informationscentrum. 

Detta anslag är även avsett att täcka utformning, utveckling och uppdatering av kommunikationsmaterial för Europa 
Experience-projekt i medlemsstaterna. 

Detta anslag kan även omfatta utgifter för utvärdering och professionalisering. 
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KAPITEL 16 03 — ÅTGÄRDER FÖR KOMMUNIKATION (forts.)  

16 03 02  (forts.)  

16 03 02 01 (forts.) 

Rättslig grund 

Uppgift som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet enligt artikel 58.2 i Europap- 
arlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens 
allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) 
nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/ 
EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

16 03 02 02 Drift av radio- och tv-studior och audiovisuell utrustning  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

5 600 000 5 600 000 5 600 000 5 600 000 5 534 812,29 5 901 579,78  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka driftskostnader för kommissionens studior och andra audiovisuella inrättningar: 
personal och inköp, hyra, underhåll och reparation av den utrustning och den materiel som behövs. 

Anslaget ska även täcka kostnader för hyra av en satellit med hjälp av vilken information om unionens verksamhet 
ska kunna göras tillgänglig för tv-kanaler. Förvaltningen av detta anslag bör respektera principerna för inter- 
institutionellt samarbete i syfte att säkerställa spridning av all information som rör unionen. 

Detta anslag kan även omfatta utgifter för utvärdering och professionalisering.  

Rättslig grund  

Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet i enlighet med artikel 58.2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 16 03 —  ÅTGÄRDER FÖR KOMMUNIKATION  (forts.)  

16 03 02  (forts.)  

16 03 02 03 Nätbaserade och skriftliga informations- och kommunikationsverktyg  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

22 100 000 21 900 000 21 700 000 22 198 000 22 245 098,12 21 392 698,23  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka nätbaserade, multimedieinriktade och skriftliga informations- och kommunikations- 
verktyg för unionen, i syfte att förse alla medborgare med allmän information om unionsinstitutionernas verksamhet, 
fattade beslut och den europeiska integrationens framåtskridande. Detta är en form av service till allmänheten. Med 
nätbaserade verktyg kan medborgarnas frågor om och reaktioner på europeiska frågor inhämtas. Informationen 
omfattar alla unionsinstitutioner. Dessa verktyg måste göras tillgängliga för människor med funktionshinder, enligt 
riktlinjerna från initiativet för webbtillgänglighet. 

De verktyg som avses är främst  

—  webbplatsen Europa, som måste utgöra den centrala ingångspunkten för tillgång till de politiska webbsidorna 
och informationssidorna som ger unionsmedborgarna den information de kan tänkas behöva i sitt dagliga liv och 
som därför måste vara bättre strukturerad, göras mer användarvänlig och anpassas till mobila enheter,  

—  kommissionens representationskontors webbplatser, multimedieprodukter och skriftliga publikationer,  

—  pressmeddelanden och databaser online, samt andra onlinebaserade kommunikations- och informationssystem 
(inbegripet Rapid),  

—  kompletterande kanaler på nätet, vid huvudkontoren och representationerna, t.ex. sociala medier, bloggar och 
annan webb 2.0-teknik, 

—  informationstjänsten Europa direkt (flerspråkigt servicecenter, tfn 00800-67891011). 

Detta anslag är också avsett att täcka följande:  

—  Förbättringar av webbplatsen Europa, anpassning av webbplatsen till mobila enheter och användarnas behov och 
ökad professionell användning av andra kanaler på nätet, t.ex. sociala medier, bloggar och webb 2.0. Detta 
omfattar alla typer av utbildning och rådgivning för olika grupper av aktörer. 

—  Utgifter för att hysa och förvalta webbplatsen Europa samt för dess licenskostnader.  

—  Kostnaderna för drift och underhåll av kommissionens verksamhet på sociala medier, inklusive tekniskt stöd, 
inköp av licenser och nödvändig utrustning och material. 

—  Utbyte av bästa metoder, kunskapsöverföring och professionalisering genom finansiering av besök från experter 
och yrkesverksamma inom digital kommunikation. 
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KAPITEL 16 03 — ÅTGÄRDER FÖR KOMMUNIKATION (forts.)  

16 03 02  (forts.)  

16 03 02 03 (forts.)  

—  Informationskampanjer för bättre tillgång till informationskällor, i synnerhet för driften av Europa direkts 
kontaktcentrum, den allmänna flerspråkiga informationstjänsten om unionsfrågor.  

—  Utgifter för produktion av skriftliga publikationer för olika målgrupper om unionens verksamhet som distri- 
bueras genom ett decentraliserat nätverk, främst följande: 

—  Representationskontorens publikationer: varje representationskontor ger ut en eller flera publikationer som 
sprids via olika kanaler och som täcker olika områden (samhälle, ekonomi och politik). 

—  Spridning (också genom ett decentraliserat nätverk) av grundläggande information om Europeiska unionen 
(på alla officiella unionsspråk) till allmänheten, samordnat från huvudkontoret, och marknadsföring av 
publikationerna. 

Utgifterna för utgivningen omfattar bland annat förberedelser (t.ex. målgruppsanalyser, marknadsundersökningar, 
fokusgrupper, användartester och provpaneler) och produktion (inklusive royaltyer), frilansredigerare, nätskribenter, 
faktasökning, mångfaldigande av dokument, inköp eller behandling av data, redigering, översättning, korrekturl- 
äsning (inklusive kontroll av texternas samstämmighet), tryckning, spridning på internet eller genom andra elek- 
troniska medier, distribution, lagring, spridning samt marknadsföring av dessa publikationer. 

Detta anslag kan även omfatta utgifter för utvärdering och professionalisering. 

Inkomster avsatta för särskilda ändamål i punkt 6 6 0 0 i inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag 
enligt denna punkt, i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Uppgift som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet enligt artikel 58.2 i Europap- 
arlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens 
allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) 
nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/ 
EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

16 03 02 04 Allmänna rapporten och andra publikationer  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

2 160 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000 2 260 000,— 2 707 789,60 

5.7.2019 SV III/903Förslag till allmän budget 2020 
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KAPITEL 16 03 —  ÅTGÄRDER FÖR KOMMUNIKATION  (forts.)  

16 03 02  (forts.)  

16 03 02 04 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med utgivning i alla former av publikationer om aktuella och 
väsentliga aspekter på kommissionens verksamhet och unionens arbete, och de publikationer som anges i fördragen 
samt övriga publikationer från institutionerna och referenspublikationer, t.ex. Allmänna rapporten. Publikationerna 
kan vända sig till särskilda målgrupper, t.ex. lärarkåren, unga, opinionsbildare eller allmänheten. 

Utgifterna för utgivningen omfattar bland annat förberedelser (t.ex. målgruppsanalyser, marknadsundersökningar, 
fokusgrupper, användartester och provpaneler) och produktion (inklusive royaltyer), frilansredigerare, nätskribenter, 
faktasökning, mångfaldigande av dokument, inköp eller behandling av data, redigering, översättning, korrekturl- 
äsning (inklusive kontroll av texternas samstämmighet), tryckning, spridning på internet eller genom andra elek- 
troniska medier, distribution, lagring, spridning samt marknadsföring av dessa publikationer, inbegripet på format 
som är tillgängliga för medborgare med funktionsnedsättning. 

Detta anslag kan även omfatta utgifter för utvärdering och professionalisering. 

Inkomster avsatta för särskilda ändamål kan ge upphov till ytterligare anslag enligt denna punkt, i enlighet med 
artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund 

Uppgift som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om 
ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 
1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om 
upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 249.2. 

16 03 02 05 Analys av den allmänna opinionen  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

7 000 000 6 800 000 7 000 000 6 238 000 6 640 000,— 6 498 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka analys av tendenser i den allmänna opinionen, i huvudsak genom opinions- 
undersökningar (till exempel allmänna Eurobarometerundersökningar, särskilda undersökningar, telefonenkäter, 
undersökningar i specifika befolkningsgrupper och av särskilda regionala, nationella eller europeiska frågor, eller 
kvalitativa studier) samt kontroll av undersökningarnas kvalitet. 
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KAPITEL 16 03 — ÅTGÄRDER FÖR KOMMUNIKATION (forts.)  

16 03 02  (forts.)  

16 03 02 05 (forts.)  

Det täcker också kvalitativ analys av mediebevakningen, där också övervakning/analys av verksamheten på sociala 
medier ingår. Detta anslag skulle även kunna täcka it-utgifter för eventuell utveckling och eventuellt underhåll av 
relevanta informations- och förvaltningssystem. 

Detta anslag kan även omfatta utgifter för utvärdering och professionalisering.  

Rättslig grund  

Uppgift som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet enligt artikel 58.2 i Europap- 
arlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens 
allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) 
nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/ 
EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).  

16 03 77 Pilotprojekt och förberedande åtgärder  

16 03 77 04 Slutförande av pilotprojektet EuroGlobe  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år avseende pilotprojektet. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT 
L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 16 03 —  ÅTGÄRDER FÖR KOMMUNIKATION  (forts.)  

16 03 77  (forts.)  

16 03 77 05 Förberedande åtgärd  –  Share Europe Online  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  141 538,99  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd i den mening som avses i artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, 
Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av 
förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, 
(EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

III/906 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 16 —  KOMMUNIKATION

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

AVDELNING 17  

HÄLSA OCH LIVSMEDELSSÄKERHET  

5.7.2019 SV III/907Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN



 

AVDELNING 17 

HÄLSA OCH LIVSMEDELSSÄKERHET 

Allmän sammanfattning av anslag (2020 och 2019) och genomförande (2018)  

Avdelning 
Kapitel 

Rubrik 
Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

17 01 ADMINISTRATIVA 
UTGIFTER FÖR POLITI- 
KOMRÅDET HÄLSA OCH 
LIVSMEDELSSÄKERHET 109 407 371 109 407 371 107 273 041 107 273 041 104 762 521,20 104 762 521,20 

17 03 FOLKHÄLSA 274 040 189 265 080 195 218 265 158 213 063 431 232 774 120,47 230 238 779,35 

17 04 LIVSMEDELS- OCH FODER- 
SÄKERHET, DJURHÄLSA, 
DJURSKYDD OCH 
VÄXTSKYDD 284 028 708 249 007 708 291 324 859 241 157 859 284 562 460,89 250 557 274,42  

Avdelning 17 –  Totalt 667 476 268 623 495 274 616 863 058 561 494 331 622 099 102,56 585 558 574,97  
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AVDELNING 17 

HÄLSA OCH LIVSMEDELSSÄKERHET 

KAPITEL 17 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET HÄLSA OCH LIVSMEDELSSÄKERHET  

Artiklarna 1, 2, 3 och 5 redovisas i närmare detalj i kapitel XX 01 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 2018–2020 

17 01 ADMINISTRATIVA UTGIFTER 
FÖR POLITIKOMRÅDET 
HÄLSA OCH LIVSMEDELS- 
SÄKERHET  

17 01 01 Utgifter avseende tjänstemän och 
tillfälligt anställda inom politi- 
kområdet Hälsa och livsmedels- 
säkerhet  5,2 76 720 216 74 750 378 71 515 021,24 93,22  

17 01 02 Extern personal och andra 
administrativa utgifter till stöd 
för politikområdet Hälsa och 
livsmedelssäkerhet  

17 01 02 01 Extern personal 5,2 6 611 046 6 481 418 6 728 280,—  101,77 

17 01 02 11 Andra administrativa utgifter 5,2 7 478 442 7 527 918 7 409 947,07 99,08  

Artikel 17 01 02 – Delsumma 14 089 488 14 009 336 14 138 227,07 100,35  

17 01 03 Utgifter avseende utrustning och 
tjänster för informations- och 
kommunikationsteknik, 
byggnader och därmed samman- 
hängande utgifter inom politi- 
kområdet Hälsa och livsmedels- 
säkerhet  

17 01 03 01 Utgifter för utrustning och tjänster 
kopplade till informations- och 
kommunikationsteknik 5,2 5 032 667 5 011 327 5 725 607,87 113,77 

17 01 03 03 Byggnader och därtill hörande 
utgifter –  Grange 5,2 4 813 000 4 750 000 4 644 967,21 96,51  

Artikel 17 01 03 – Delsumma 9 845 667 9 761 327 10 370 575,08 105,33  

17 01 04 Stödutgifter för verksamhet och 
program inom politikområdet 
Hälsa och livsmedelssäkerhet  

17 01 04 02 Stödutgifter för Tredje 
programmet för unionens åtgärder 
på hälsoområdet (2014–2020) 3 1 500 000 1 500 000 1 534 526,81 102,30 

17 01 04 03 Stödutgifter för livsmedels- och 
fodersäkerhet, djurhälsa, 
djurskydd och växtskydd 3 1 500 000 1 500 000 1 500 000,—  100,00  

Artikel 17 01 04 – Delsumma 3 000 000 3 000 000 3 034 526,81 101,15 
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KAPITEL 17 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET HÄLSA OCH LIVSMEDELSSÄKERHET  (forts.) 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 2018–2020  

17 01 06 Genomförandeorgan  

17 01 06 02 Genomförandeorganet för 
konsument-, hälso-, jordbruks- 
och livsmedelsfrågor  – Stöd från 
Tredje programmet för unionens 
åtgärder på hälsoområdet 
(2014–2020) 3 4 550 000 4 550 000 4 509 171,— 99,10 

17 01 06 03 Genomförandeorganet för 
konsument-, hälso-, jordbruks- 
och livsmedelsfrågor  – Bidrag för 
livsmedels- och fodersäkerhet, 
djurhälsa, djurskydd och 
växtskydd 3 1 202 000 1 202 000 1 195 000,—  99,42  

Artikel 17 01 06 – Delsumma 5 752 000 5 752 000 5 704 171,— 99,17  

Kapitel 17 01  –  Totalt 109 407 371 107 273 041 104 762 521,20 95,75  

17 01 01 Utgifter avseende tjänstemän och tillfälligt anställda inom politikområdet Hälsa och livsmedelssäkerhet  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

76 720 216 74 750 378 71 515 021,24  

17 01 02 Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet Hälsa och livsmedelssäkerhet  

17 01 02 01 Extern personal  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

6 611 046 6 481 418 6 728 280,—  

17 01 02 11 Andra administrativa utgifter  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

7 478 442 7 527 918 7 409 947,07 

III/910 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 
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KAPITEL 17 01  —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET HÄLSA OCH LIVSMEDELSSÄKERHET  (forts.)  

17 01 03 Utgifter avseende utrustning och tjänster för informations- och kommunikationsteknik, byggnader och därmed 
sammanhängande utgifter inom politikområdet Hälsa och livsmedelssäkerhet  

17 01 03 01 Utgifter för utrustning och tjänster kopplade till informations- och kommunikationsteknik  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

5 032 667 5 011 327 5 725 607,87 

17 01 03 03 Byggnader och därtill hörande utgifter  –  Grange  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

4 813 000 4 750 000 4 644 967,21  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka följande kostnader inom unionens territorium:  

—  Utgifter för hyror, tomträttsavgifter och kommunala avgifter för utnyttjade byggnader eller delar av byggnader 
och hyra för konferenslokaler, lagerutrymmen, garage och parkeringsplatser. 

—  Utgifter för förvärv eller hyrköp av byggnader. 

—  Utgifter för uppförande av byggnader.  

—  Utgifter för försäkringspremier för de byggnader eller delar av byggnader som institutionen utnyttjar. 

—  Förbrukningsavgifter för vatten, gas, elektricitet och uppvärmning.  

—  Underhållskostnader, beräknade på grundval av gällande avtal, för lokaler, hissar, centralvärme, luftkonditio- 
nering m.m., kostnader för periodvis återkommande lokalvård, material för lokalvård, rengöring, kemtvätt etc., 
samt för måleriarbeten, reparationsarbeten och material till underhållsverkstäderna (institutionen ska för att hålla 
kostnaderna nere, innan avtal på mer än 300 000 EUR ingås eller förnyas, förhöra sig med de övriga 
institutionerna om vilka villkor som dessa erhållit [pris, valuta, indexering, avtalens giltighetstid, andra villkor] 
för samma typ av avtal). 

—  Kostnader för sopsortering, soplagring och undanskaffande av sopor.  

—  Inredning av lokaler, till exempel flyttning av skiljeväggar, ändring av tekniska installationer och andra 
fackarbeten avseende lås, elektriska installationer, rörsystem, målning, golvbeläggning osv., samt kostnader för 
ändring av kabeldragningen i byggnaderna och för den utrustning som behövs.  

—  Utgifter för fysisk och materiell säkerhet för personer respektive egendom, särskilt avtal om bevakning av 
byggnader, avtal om underhåll och uppgradering av säkerhetsanordningar och materielinköp. 

5.7.2019 SV III/911Förslag till allmän budget 2020 
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KAPITEL 17 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET HÄLSA OCH LIVSMEDELSSÄKERHET  (forts.)  

17 01 03  (forts.)  

17 01 03 03 (forts.)  

—  Utgifter för arbetstagarnas hälsa och säkerhet, särskilt inköp, hyra och underhåll av brandbekämpningsu- 
trustning, utbyte av brandvakters utrustning och kostnader för lagstadgade inspektioner.  

—  Kostnader för juridisk, finansiell och teknisk rådgivning i samband med förvärv, förhyrning och uppförande av 
byggnader. 

—  Utgifter för förvaltning av byggnader med olika typer av hyresgäster, kostnader för besiktning av fastigheter och 
avgifter för samhällsservice (vägavgifter, sophämtning m.m.).  

—  Kostnader för tekniskt arbete vid större reparationer, installationer eller ombyggnadsarbeten av lokaler.  

—  Kostnader för förvärv, förhyrning, leasing, underhåll, reparation, installation och utbyte av teknisk utrustning och 
materiel, särskilt för  

—  materiel (bl.a. kopieringsapparater) för framställning, kopiering och arkivering av publikationer och 
dokument i olika former (på papper eller i elektronisk form),  

—  audiovisuellt material, materiel för bibliotek och tolkning (bås, hörlurar med mikrofon och lyssnarbås till 
anläggningar för simultantolkning etc.),  

—  köksutrustning och restaurangmateriel,  

— diverse verktyg till de verkstäder som underhåller byggnaderna, 

—  utrustning som behövs för tjänstemän med funktionshinder, samt 

—  studier, dokumentation och utbildning för sådan utrustning.  

—  Inköp, förhyrning, underhåll och reparation av inventarier, särskilt  

—  inköp av kontorsmöbler och särskilda möbler, inklusive ergonomiskt riktiga möbler, arkivhyllor m.m., 

—  utbyte av utnötta och trasiga inventarier,  

—  leveranser av särskild utrustning till bibliotek (kartotek, hyllor, katalogmöbler m.m.),  

—  särskild utrustning för personalmatsalar och restauranger,  

—  hyra för inventarier, samt 

—  kostnader för underhåll och reparation av inventarier (institutionen ska för att hålla kostnaderna nere, innan 
avtal på mer än 300 000 EUR ingås eller förnyas, förhöra sig med de övriga institutionerna om vilka villkor 
som dessa erhållit [pris, valuta, indexering, avtalens giltighetstid, andra villkor] för samma typ av avtal). 
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KAPITEL 17 01  —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET HÄLSA OCH LIVSMEDELSSÄKERHET  (forts.)  

17 01 03  (forts.)  

17 01 03 03 (forts.)  

—  Inköp, förhyrning, underhåll och reparation av transportmedel, särskilt  

—  inköp av nya transportmedel, inklusive alla därtill hörande kostnader,  

—  utbyte av fordon som under året kommer att ha gått så många mil att det framstår som rimligt att byta ut dem,  

—  kostnader för att hyra bil för en kortare eller längre period då det behövs fler bilar än vad som finns i 
fordonsparken,  

—  kostnader för underhåll, reparation och försäkring av tjänstefordon (bränsle, smörjmedel, däck, innerslangar, 
diverse tillbehör, reservdelar, verktyg m.m.), inklusive årlig nationell bilprovning,  

—  olika försäkringar (trafikförsäkring, stöldförsäkring) och nationella avgifter och försäkringsavgifter. 

—  Utrustning, särskilt  

—  inköp av uniformer för vaktmästare och chaufförer,  

—  inköp och tvätt av arbetskläder till verkstadspersonal och till personal som ska utföra arbete där det är 
nödvändigt att skydda sig mot dåligt väder och kyla samt mot onormal förslitning och smuts, 

—  inköp av eller ersättning för utrustning som kan vara nödvändig inom ramen för tillämpningen av direktiven 
89/391/EEG och 90/270/EEG.  

—  Kostnader för flyttning, omflyttning och underhåll (hantering, lagring och placering) av materiel, inventarier och 
kontorsutrustning.  

—  Andra driftskostnader som 

—  kostnader för anläggningar inom byggnaderna för telekommunikation, särskilt inköp, förhyrning, installation 
och underhåll av telefonväxlar, ljud och videoanläggningar, interntelefoner, mobiltelefoner, kostnader för 
databaser (utrustning och underhåll) och tillhörande tjänster (förvaltning, support, dokumentation, installation 
och flyttning),  

—  inköp, hyra eller leasing av datorer, terminaler, mikrodatorer, kringutrustning, utrustning för dataöverföring 
samt den mjukvara som behövs,  

—  inköp, hyra eller leasing av utrustning för återgivning av informationen i tryckt form, exempelvis skrivare, 
telefaxapparater, kopieringsapparater, skannrar och mikrokopiatorer,  

—  inköp, hyra eller leasing av skrivmaskiner, ordbehandlare och all annan elektronisk kontorsutrustning,  

—  installation, konfiguration, underhåll, studier, dokumentation och tillbehör till denna utrustning, 
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KAPITEL 17 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET HÄLSA OCH LIVSMEDELSSÄKERHET  (forts.)  

17 01 03  (forts.)  

17 01 03 03 (forts.)  

—  utgifter som garanterar driften av restauranger, kafeterior och matsalar, särskilt underhållskostnader för 
installationer och inköp av diverse materiel, utgifter för löpande ombyggnad och utbyte av utrustning samt 
inköp av ny utrustning samt betydande kostnader för ombyggnad och utbyte som helt klart skiljer sig från 
löpande utgifter för ombyggnad, reparationer och utbyte av installationer och utrustning,  

—  kostnader för abonnemang och tillgång till databaser för elektronisk information, externa databaser och 
utnyttjande av elektronisk information (cd-rom m.m.),  

—  de kostnader för utbildning och stödfunktioner som krävs för att ta till vara denna information,  

—  inköp av papper, kuvert, kontorsvaror och materiel för reproduktion samt visst tryckningsarbete som utförs 
utanför institutionen, 

—  porto och andra leveranskostnader för normal postgång, för rapporter och publikationer, för postpaket och 
andra paket som sänds per flyg, båt eller tåg och med kommissionens internpost,  

—  licenser, prenumerationsavgifter, kostnader för kabel- eller radiokommunikation (fast och mobil telefoni, 
telex, telegrafi, television, telekonferenser och videokonferenser) och utgifter för nätverk för dataöverföring, 
telematiktjänster m.m. samt inköp av kataloger,  

—  telefon- och datorförbindelser mellan fastigheter och linjer för internationell överföring mellan unionens 
kontor,  

—  tekniskt stöd, logistik, utbildning och därtill hörande kostnader och andra allmänna verksamheter när det 
gäller datautrustningen, datautbildning, abonnemang på teknisk dokumentation (på papper eller elektroniskt) 
etc., extern personal, servicekontor, medlemskap i internationella organisationer etc., undersökningar 
beträffande säkerhet och kvalitet inom databehandlingen.  

Rättslig grund  

Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet 
och hälsa i arbetet (EGT L 183, 29.6.1989, s. 1). 

Rådets direktiv 90/270/EEG av den 29 maj 1990 om minimikrav för säkerhet och hälsa i arbete vid bildskärm (femte 
särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 156, 21.6.1990, s. 14). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 17 01  —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET HÄLSA OCH LIVSMEDELSSÄKERHET  (forts.)  

17 01 04 Stödutgifter för verksamhet och program inom politikområdet Hälsa och livsmedelssäkerhet  

17 01 04 02 Stödutgifter för Tredje programmet för unionens åtgärder på hälsoområdet (2014–2020)  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

1 500 000 1 500 000 1 534 526,81  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för studier, möten med experter, informationsåtgärder och publikationer som 
direkt kan knytas till förverkligandet av målet för det program eller de åtgärder som omfattas av denna punkt, samt 
alla andra utgifter för tekniskt eller administrativt stöd som inte inbegriper myndighetsuppgifter och som kommis- 
sionen lägger ut på entreprenad i form av tillfälliga avtal om tjänster. 

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll 32, ska läggas till de anslag som tas upp under denna budgetrubrik. Dessa belopp –  
som härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster 
avsatta för särskilda ändamål i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och 
medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet”  som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster från kandidatländernas bidrag för deltagande i unionsprogrammen och i förekommande fall 
från de potentiella kandidaterna på västra Balkan, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda 
till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. Detta får 
göras i samma proportion som gäller belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i 
förhållande till den totala anslagsnivån.  

Rättslig grund  

Se kapitel 17 03. 

17 01 04 03 Stödutgifter för livsmedels- och fodersäkerhet, djurhälsa, djurskydd och växtskydd  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

1 500 000 1 500 000 1 500 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tekniskt och administrativt stöd i samband med fastställande, förberedelse, 
drift, övervakning, utvärdering, revision och kontroll av program eller projekt inom detta område. 

Detta anslag är också avsett att täcka utgifter för tekniskt och administrativt stöd, studier, möten med experter, 
information, kommunikation och publikationer som direkt kan knytas till förverkligandet av målet för det program 
eller de åtgärder som omfattas av detta anslag. 
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KAPITEL 17 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET HÄLSA OCH LIVSMEDELSSÄKERHET  (forts.)  

17 01 04  (forts.)  

17 01 04 03 (forts.)  

Detta anslag är också avsett att täcka utgifter för administrativt stöd vid revision av de betalningsansökningar som 
medlemsstaterna lämnar in i enlighet med de respektive bestämmelser enligt den rättsliga grunden.  

Rättslig grund  

Se kapitel 17 04. 

17 01 06 Genomförandeorgan 

17 01 06 02 Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor  –  Stöd från Tredje programmet för 
unionens åtgärder på hälsoområdet (2014–2020)  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

4 550 000 4 550 000 4 509 171,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka bidrag till utgifter för organets personal och administration till följd av organets 
uppgift i förvaltningen av åtgärder som utgör en del av det tredje folkhälsoprogrammet 2014–2020. 

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll 32, ska läggas till de anslag som tas upp under denna budgetrubrik. Dessa belopp –  
som härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster 
avsatta för särskilda ändamål i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och 
medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet”  som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster från kandidatländernas bidrag för deltagande i unionsprogrammen och i förekommande fall 
från de potentiella kandidaterna på västra Balkan, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda 
till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. Detta får 
göras i samma proportion som gäller belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i 
förhållande till den totala anslagsnivån. 

Tjänsteförteckningen för genomförandeorganet återfinns i bilagan  ”Personal” till detta avsnitt. 

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar 
för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram (EGT L 11, 16.1.2003, s. 1). 
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KAPITEL 17 01  —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET HÄLSA OCH LIVSMEDELSSÄKERHET  (forts.)  

17 01 06  (forts.)  

17 01 06 02 (forts.)  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 282/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett tredje 
program för unionens åtgärder på hälsoområdet (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1350/2007/EG 
(EUT L 86, 21.3.2014, s. 1).  

Referensrättsakter  

Kommissionens genomförandebeslut 2013/770/EU av den 17 december 2013 om inrättandet av genomför- 
andeorganet för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor och om upphävande av beslut 2004/858/EG (EUT L 341, 
18.12.2013, s. 69). 

Kommissionens beslut C(2013) 9505 av den 20 december 2013 om delegering av befogenheter till genomför- 
andeorganet för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor för att det ska utföra uppgifter som hänger samman med 
genomförandet av unionsprogrammen för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor, vilket särskilt innefattar 
användning av anslag som tagits upp i gemenskapens budget. 

17 01 06 03 Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor  –  Bidrag för livsmedels- och 
fodersäkerhet, djurhälsa, djurskydd och växtskydd  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

1 202 000 1 202 000 1 195 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka bidraget från unionens utbildningsstrategi på områdena livsmedelslagstiftning, 
foderlagstiftning och djurskyddsregler samt växtregler för utgifter för organets personal och administration till följd 
av organets uppgift i förvaltningen av åtgärder på områdena livsmedelslagstiftning, foderlagstiftning och djurs- 
kyddsregler samt växtregler. 

Eventuella inkomster från kandidatländernas bidrag för deltagande i unionsprogrammen och i förekommande fall 
från de potentiella kandidaterna på västra Balkan, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda 
till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. Detta får 
göras i samma proportion som gäller belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i 
förhållande till den totala anslagsnivån. 

Tjänsteförteckningen för genomförandeorganet återfinns i bilagan  ”Personal” till detta avsnitt. 

Rättslig grund  

Rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter 
förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (EGT L 169, 10.7.2000, s. 1). 

Rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar 
för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram (EGT L 11, 16.1.2003, s. 1). 
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KAPITEL 17 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET HÄLSA OCH LIVSMEDELSSÄKERHET  (forts.)  

17 01 06  (forts.)  

17 01 06 03 (forts.)  

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att 
säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa 
och djurskydd (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1), särskilt artikel 51. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 av den 15 maj 2014 om fastställande av bestämmelser 
för förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial, och 
om ändring av rådets direktiv 98/56/EG, 2000/29/EG och 2008/90/EG, Europaparlamentets och rådets förordningar 
(EG) nr 178/2002, (EG) nr 882/2004 och (EG) nr 396/2005, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG 
samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009, och om upphävande av rådets beslut 66/399/ 
EEG, 76/894/EEG och 2009/470/EG (EUT L 189, 27.6.2014, s. 1). 

Se kapitel 17 04.  

Referensrättsakter  

Kommissionens genomförandebeslut 2013/770/EU av den 17 december 2013 om inrättandet av genomför- 
andeorganet för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor och om upphävande av beslut 2004/858/EG (EUT L 341, 
18.12.2013, s. 69). 

Kommissionens beslut C(2013) 9505 av den 20 december 2013 om delegering av befogenheter till genomför- 
andeorganet för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor för att det ska utföra uppgifter som hänger samman med 
genomförandet av unionsprogrammen för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor, vilket särskilt innefattar 
användning av anslag som tagits upp i gemenskapens budget. 
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KAPITEL 17 03  —  FOLKHÄLSA 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

17 03 FOLKHÄLSA  

17 03 01 Tredje programmet för 
unionens åtgärder på 
hälsoområdet 
(2014–2020) 3 63 624 000 58 100 000 62 258 000 54 000 000 61 936 096,37 51 502 034,66 88,64  

17 03 10 Europeiskt centrum för 
förebyggande och 
kontroll av sjukdomar  3 57 179 653 57 179 653 56 753 826 56 753 826 58 048 814,59 58 030 000,—  101,49  

17 03 11 Europeiska 
myndigheten för 
livsmedelssäkerhet  3 105 016 536 100 970 549 77 791 635 77 791 635 79 124 569,86 80 011 461,86 79,24  

17 03 12 Europeiska läkemedels- 
myndigheten  

17 03 12 01 Unionens stöd till Euro- 
peiska läkemedelsmyn- 
digheten 3 32 285 000 32 285 000 6 531 697 6 531 697 20 734 639,65 20 734 639,65 64,22 

17 03 12 02 Särskilda bidrag för 
särläkemedel 3 15 715 000 15 715 000 14 000 000 14 000 000 11 900 000,— 11 856 940,—  75,45  

Artikel 17 03 12  –  
Delsumma 

48 000 000 48 000 000 20 531 697 20 531 697 32 634 639,65 32 591 579,65 67,90  

17 03 13 Internationella avtal 
och medlemskap i inter- 
nationella organisa- 
tioner som arbetar för 
folkhälsa och minskad 
tobakskonsumtion  4 220 000 220 000 230 000 230 000 230 000,— 176 961,26 80,44  

17 03 51 Slutförande av folkhäl- 
soprogrammet  3 p.m. p.m. p.m. 1 200 000 0,— 3 864 366,64 
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Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar  

17 03 77 Pilotprojekt och 
förberedande åtgärder  

17 03 77 05 Pilotprojekt  –  
Utveckling och genom- 
förande av fram- 
gångsrika strategier för 
förebyggande av typ 2- 
diabetes 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 412 798,20 

17 03 77 08 Pilotprojekt  –  Euro- 
peiskt utbredningspro- 
tokoll för tidig upptäckt 
av sjukdomar inom 
autismspektrumet i 
Europa 3 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 418 802,20 

17 03 77 09 Pilotprojekt  –  Främjande 
av egenvårdssystem i 
unionen 3 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 237 478,— 

17 03 77 10 Pilotprojekt  –  Könsspe- 
cifika mekanismer för 
kranskärlssjukdomar i 
Europa 3 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 368 170,— 

17 03 77 11 Förberedande åtgärd – 
Konsumtion av frukt 
och grönsaker 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 208 013,70 

17 03 77 12 Pilotprojekt  –  Att 
minska ojämlikheterna i 
hälsa: uppbyggnad av en 
kunskapsbas och utvär- 
dering av insatser 2 p.m. p.m. p.m. 440 273 0,— 293 516,— 

17 03 77 13 Pilotprojekt  –  
Utveckling av fakta- 
baserade strategier för 
att förbättra isolerade 
och utsatta personers 
hälsa 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 444 836,91 
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Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar  

17 03 77 (forts.) 

17 03 77 15 Förberedande åtgärd  –  
Europeisk studie av 
kostnaderna för och 
utbredningen av epilepsi 3 p.m. p.m. p.m. 615 000 0,— 0,—  

17 03 77 16 Pilotprojekt  –  Hur olika 
former av behandling av 
njursjukdomar och 
praxis för organdonation 
och organtransplantation 
påverkar hälso- och 
sjukvårdsutgifterna och 
resultaten för patienterna 3 p.m. 399 993 p.m. p.m. 0,— 299 994,27 75,00 

17 03 77 17 Pilotprojekt  ‒  Plattform 
för att öka organdon- 
ationen i Europeiska 
unionen och dess grann- 
länder: Eudonorg 
2015‒2016 3 p.m. p.m. p.m. 144 000 0,— 201 600,—  

17 03 77 18 Pilotprojekt  ‒  Att 
minska de ojämlikheter i 
fråga om hälsa som 
drabbar hbti-personer 3 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 132 000,—  

17 03 77 20 Pilotprojekt  –  Inrättande 
av ett register över 
sällsynta medfödda 
missbildningar (som en 
del av ett register över 
sällsynta sjukdomar), 
med utgångspunkt i den 
struktur och organisation 
som används av det 
polska registret över 
medfödda miss- 
bildningar och erfaren- 
heterna från detta 
register 3 p.m. p.m. p.m. 50 000 0,— 0,—  

17 03 77 22 Pilotprojekt  –  
MentALLY 3 p.m. p.m. p.m. 199 000 0,— 0,—  

5.7.2019 SV III/921Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 17 — HÄLSA OCH LIVSMEDELSSÄKERHET
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Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

17 03 77 23 Pilotprojekt  –  Grava 
psykiska störningar och 
risken för våld: vägar 
genom vården och 
effektiva behandlings- 
strategier 3 p.m. p.m. p.m. 360 000 0,— 0,— 

17 03 77 24 Pilotprojekt  –  Mot en 
rättvisare och effektivare 
mätning av tillgången 
till hälso- och sjukvård i 
hela unionen i syfte att 
stärka samarbetet och 
kunskapsöverföringen 3 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 245 352,— 

17 03 77 25 Pilotprojekt  –  Integrate: 
Utveckling av 
integrerade strategier för 
att övervaka och 
behandla kroniska och 
reumatiska sjukdomar: 
betydelsen av kvalitet- 
spräglade indikatorer 
och patientrapporterade 
resultat som 
komplement till läkares 
bedömning av sjukdom- 
saktivitet och skador 3 p.m. p.m. p.m. 248 000 0,— 0,— 

17 03 77 26 Pilotprojekt  –  Kurser i 
primärt förebyggande 
för flickor som lever i 
områden där risken för 
bröstcancer är större 3 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 

17 03 77 27 Pilotprojekt  –  Omför- 
delning av livsmedel 3 p.m. p.m. p.m. 150 000 0,— 149 814,— 
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Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

17 03 77 28 Pilotprojekt  ‒  Rare 2030  
‒ en delaktighetsbaserad 
prognosstudie för 
beslutsfattande om 
sällsynta sjukdomar 3 p.m. p.m. p.m. p.m. 800 000,— 650 000,—  

17 03 77 29 Pilotprojekt  —  
Förtroende för vacciner 
bland patienter, familjer 
och grupper 3 p.m. 210 000 700 000 350 000  

Artikel 17 03 77 –  
Delsumma 

p.m. 609 993 700 000 2 556 273 800 000,— 4 062 375,28 665,97  

Kapitel 17 03 –  Totalt 274 040 189 265 080 195 218 265 158 213 063 431 232 774 120,47 230 238 779,35 86,86  

17 03 01 Tredje programmet för unionens åtgärder på hälsoområdet (2014–2020)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

63 624 000 58 100 000 62 258 000 54 000 000 61 936 096,37 51 502 034,66  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för att uppnå målen i det fleråriga folkhälsoprogrammet för åren 2014–2020. 

Programmets allmänna mål ska vara att komplettera, stödja och ge mervärde till medlemsstaternas politik för att 
förbättra unionsmedborgarnas hälsa och motverka ojämlikhet i hälsa, stimulera innovation inom hälso- och 
sjukvården, göra hälso- och sjukvårdssystemen hållbarare och skydda unionsmedborgarna från gränsöverskridande 
hot mot hälsan. 

Folkhälsoprogrammet 2014–2020 har fyra särskilda mål:  

—  Stödja uppbyggnad av kapacitet och bidra till innovativa, effektiva och hållbara hälso- och sjukvårdssystem. 
Utforma verktyg och mekanismer på unionsnivå för att hantera bristen på personal och ekonomiska resurser och 
underlätta införandet av innovativa lösningar inom strategier för allmän hälsovård och prevention.  

—  Underlätta unionsmedborgarnas tillgång till bättre och tryggare hälso- och sjukvård. Öka tillgången till 
medicinsk sakkunskap och information om specifika sjukdomar även över nationsgränser, göra det enklare att 
tillämpa forskningsresultat samt utarbeta verktyg för att förbättra vårdkvaliteten och patientsäkerheten, bland 
annat genom åtgärder som bidrar till att förbättra hälsokunskaperna. 
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—  Främja hälsa, inbegripet psykisk hälsa, särskilt bland ungdomar, förebygga sjukdomar och verka för miljöer som 
stöder hälsosamma livsstilar: kartlägga, sprida och främja införandet av evidensbaserad och god praxis för 
kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande åtgärder genom att särskilt inrikta sig på centrala 
livsstilsrelaterade riskfaktorer med fokus på mervärde för unionen.  

—  Skydda människor från allvarliga gränsöverskridande hot mot hälsan. Identifiera och utveckla samordnade 
strategier och främja genomförandet av dessa för bättre beredskap och samordning vid hälsokriser. 

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll 32, ska läggas till de anslag som tas upp under denna budgetrubrik. Dessa belopp  –  
som härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster 
avsatta för särskilda ändamål i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och 
medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet”  som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster till följd av att kandidatländer och i förekommande fall potentiella kandidater i västra Balkan 
deltar i unionsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs 
till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 282/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett tredje 
program för unionens åtgärder på hälsoområdet (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1350/2007/EG 
(EUT L 86, 21.3.2014, s. 1).  

17 03 10 Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

57 179 653 57 179 653 56 753 826 56 753 826 58 048 814,59 58 030 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka centrumets kostnader för personal och administration. Närmare bestämt täcker 
avdelning 1 lön för fast anställda och utstationerade experter, kostnader för rekrytering, tillfällig personal, person- 
alutbildning och tjänsteresor. Avdelning 2 ”Utgifter” avser hyra av centrumets kontor, inredning av lokaler, 
informations- och kommunikationsteknik, tekniska installationer, logistik och övriga administrativa kostnader. 

Detta anslag är också avsett att täcka driftskostnader med anknytning till följande mål: 

—  Förbättrad övervakning av smittsamma sjukdomar i medlemsstaterna.  

—  Stärkt vetenskapligt stöd från medlemsstaterna och kommissionen. 
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—  Stärkning av unionens beredskap inför nya hot från smittsamma sjukdomar, särskilt hepatit B, inbegripet hot 
avseende avsiktliga utsläpp av biologiska agens och sjukdomar av okänt ursprung samt samordning av insatser. 

—  Stärkt berörd kapacitet i medlemsstaterna genom utbildning.  

—  Spridning av information och uppbyggnad av partnerskap. 

Detta anslag ska också täcka underhållet av en ledningscentral (”nödlägescentralen”) som sammanbinder centrumet 
med medlemsstaternas smittskyddsinstitutioner och referenslaboratorier vid större utbrott av smittsamma sjukdomar 
och andra sjukdomar av okänt ursprung. 

Centrumet ska informera Europaparlamentet och rådet om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och 
administrativa utgifter. 

Centrumets tjänsteförteckning återfinns i bilagan ”Personal” till detta avsnitt. 

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll 32, ska läggas till de anslag som tas upp under denna budgetrubrik. Dessa belopp  –  
som härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster 
avsatta för särskilda ändamål i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och 
medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet”  som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten. 

Behandling som inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 b i budgetförordningen som ska föras 
upp under punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen ska förbehållas belopp som återbetalts i enlighet med 
artikel 17 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudgetför- 
ordning för de organ som inrättats enligt EUF-fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (EUT L 122, 10.5.2019, s. 1). 

Unionens bidrag för 2020 uppgår till totalt 59 059 000 EUR. Ett belopp på 1 879 347 EUR från återanvändning av 
överskott ska läggas till det belopp på 57 179 653 EUR som tas upp i budgeten.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 851/2004 av den 21 april 2004 om inrättande av ett europeiskt 
centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (EUT L 142, 30.4.2004, s. 1). 
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Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

105 016 536 100 970 549 77 791 635 77 791 635 79 124 569,86 80 011 461,86 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka myndighetens utgifter för personal och administration (avdelningarna 1 och 2) samt 
driftskostnader i enlighet med arbetsprogrammet (avdelning 3). 

Det ska särskilt täcka 

—  kostnader för stöd till och organisation av möten i den vetenskapliga kommittén, de vetenskapliga grupperna, 
arbetsgrupperna, samrådsforumet och styrelsen samt möten med forskaraktörer eller berörda parter,  

—  kostnader för utformning av vetenskapliga yttranden genom anlitande av externa resurser (avtal och bidrag), 

—  kostnader för inrättande av nätverk för datainsamling och för integrering av befintliga informationssystem,  

—  kostnader för vetenskapligt och tekniskt stöd till kommissionen (artikel 31), 

—  kostnader för kartläggning av åtgärder för logistiskt stöd,  

—  kostnader för tekniskt och vetenskapligt samarbete,  

—  kostnader för spridning av vetenskapliga yttranden och  

—  kostnader för kommunikationsverksamhet. 

Myndigheten ska informera Europaparlamentet och rådet om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter 
och administrativa utgifter. 

Myndighetens tjänsteförteckning återfinns i bilagan  ”Personal” till detta avsnitt. Tjänsteförteckningen för myndig- 
heten, som fungerat som ordförande i EU-byråernas nätverk, inbegriper en post för att inrätta en tjänst som chef för 
det gemensamma stödkontoret i Bryssel. Syftet är att främja effektivitetsvinster och synergieffekter mellan byråerna 
och institutionerna, så att enskilda byråer kan inrikta resurserna på sin kärnverksamhet. Finansieringen av tjänsten 
som chef för det gemensamma stödkontoret kommer att delas mellan byråerna, vilket innebär att inga ytterligare 
anslag till myndigheten krävs för detta ändamål. 
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Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll 32, ska läggas till de anslag som tas upp under denna budgetrubrik. Dessa belopp  –  
som härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster 
avsatta för särskilda ändamål i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och 
medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet”  som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten. 

Behandling som inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 b i budgetförordningen som ska föras 
upp under punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen ska förbehållas belopp som återbetalts i enlighet med 
artikel 17 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudgetför- 
ordning för de organ som inrättats enligt EUF-fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (EUT L 122, 10.5.2019, s. 1). 

Unionens bidrag för 2020 uppgår till totalt 105 459 000 EUR. Ett belopp på 442 464 EUR från återanvändning av 
överskott ska läggas till det belopp på 105 016 536 EUR som tas upp i budgeten.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav 
för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i 
frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).  

17 03 12 Europeiska läkemedelsmyndigheten  

17 03 12 01 Unionens stöd till Europeiska läkemedelsmyndigheten  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

32 285 000 32 285 000 6 531 697 6 531 697 20 734 639,65 20 734 639,65  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka myndighetens utgifter för personal och administration (avdelningarna 1 och 2) samt 
driftskostnader i enlighet med arbetsprogrammet (avdelning 3) för att utföra de uppgifter som fastställs i artikel 57 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004. 

Myndigheten ska informera Europaparlamentet och rådet om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter 
och administrativa utgifter. 
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Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa belopp –  som 
härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster avsatta för 
särskilda ändamål i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför 
avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsom- 
rådet” som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten. 

Behandling som inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 b i budgetförordningen som ska föras 
upp under punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen ska förbehållas belopp som återbetalts i enlighet med 
artikel 17 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudgetför- 
ordning för de organ som inrättats enligt EUF-fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (EUT L 122, 10.5.2019, s. 1). 

Tjänsteförteckningen för myndigheten återfinns i bilagan ”Personal”  till detta avsnitt. 

Unionens bidrag för 2020 uppgår till totalt 32 285 000 EUR.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 297/95 av den 10 februari 1995 om de avgifter som skall betalas till Europeiska 
läkemedelsmyndigheten för värdering av läkemedel (EGT L 35, 15.2.1995, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 141/2000 av den 16 december 1999 om särläkemedel (EGT L 18, 
22.1.2000, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskaps- 
förfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om 
inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet (EUT L 136, 30.4.2004, s. 1) (ersätter rådets förordning (EEG) 
nr 2309/93).  

Referensrättsakter  

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler 
för veterinärmedicinska läkemedel (EGT L 311, 28.11.2001, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler 
för humanläkemedel (EGT L 311, 28.11.2001, s. 67). 

Kommissionens förordning (EG) nr 2049/2005 av den 15 december 2005 om bestämmelser, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004, om de avgifter mikroföretag och små och medelstora 
företag skall erlägga till Europeiska läkemedelsmyndigheten och om det administrativa bistånd de skall erbjudas av 
denna (EUT L 329, 16.12.2005, s. 4). 
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Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1901/2006 av den 12 december 2006 om läkemedel för pediatrisk 
användning och om ändring av förordning (EEG) nr 1768/92, direktiv 2001/20/EG, direktiv 2001/83/EG och 
förordning (EG) nr 726/2004 (EUT L 378, 27.12.2006, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1394/2007 av den 13 november 2007 om läkemedel för 
avancerad terapi och om ändring av direktiv 2001/83/EG och förordning (EG) nr 726/2004 (EUT L 324, 
10.12.2007, s. 121). 

Kommissionens förordning (EG) nr 1234/2008 av den 24 november 2008 om granskning av ändringar av villkoren 
för godkännande för försäljning av humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel (EUT L 334, 12.12.2008, 
s. 7). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 470/2009 av den 6 maj 2009 om gemenskapsförfaranden för att 
fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel samt om upphävande av rådets 
förordning (EEG) nr 2377/90 och ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG och Europap- 
arlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 (EUT L 152, 16.6.2009, s. 11). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1235/2010 av den 15 december 2010 om ändring, när det gäller 
säkerhetsövervakning av humanläkemedel, av förordning (EG) nr 726/2004 om inrättande av gemenskapsför- 
faranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om 
inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet, och förordning (EG) nr 1394/2007 om läkemedel för avancerad 
terapi (EUT L 348, 31.12.2010, s. 1). 

17 03 12 02 Särskilda bidrag för särläkemedel  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

15 715 000 15 715 000 14 000 000 14 000 000 11 900 000,— 11 856 940,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka det särskilda bidrag som fastställs i artikel 7 i förordning (EG) nr 141/2000, åtskilt 
från det bidrag som fastställs i artikel 67 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004. Det används 
av myndigheten uteslutande för att helt eller delvis ge befrielse från skyldigheten att erlägga avgifter i samband med 
särläkemedel. 
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KAPITEL 17 03  — FOLKHÄLSA (forts.) 

17 03 12  (forts.)  

17 03 12 02 (forts.)  

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll 32, ska läggas till de anslag som tas upp under denna budgetrubrik. Dessa belopp  –  
som härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster 
avsatta för särskilda ändamål i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och 
medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet”  som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 297/95 av den 10 februari 1995 om de avgifter som skall betalas till Europeiska 
läkemedelsmyndigheten för värdering av läkemedel (EGT L 35, 15.2.1995, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 141/2000 av den 16 december 1999 om särläkemedel (EGT L 18, 
22.1.2000, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskaps- 
förfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om 
inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet (EUT L 136, 30.4.2004, s. 1).  

17 03 13 Internationella avtal och medlemskap i internationella organisationer som arbetar för folkhälsa och minskad 
tobakskonsumtion  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

220 000 220 000 230 000 230 000 230 000,—  176 961,26  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka unionens bidrag till Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll, 
som gemenskapen har ratificerat och till vilken unionen är part. 

Inkomster avsatta för särskilda ändamål i punkt 6 6 0 0 i inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag 
enligt denna artikel, i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen. 
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KAPITEL 17 03  —  FOLKHÄLSA (forts.)  

17 03 13  (forts.) 

Rättslig grund 

Rådets beslut 2004/513/EG av den 2 juni 2004 om ingående av WHO:s ramkonvention om tobakskontroll (EUT 
L 213, 15.6.2004, s. 8). 

17 03 51 Slutförande av folkhälsoprogrammet  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 1 200 000 0,— 3 864 366,64  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka åtaganden gjorda tidigare år enligt beslut nr 1786/2002/EG och nr 1350/2007/EG. 

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll 32, ska läggas till de anslag som tas upp under denna budgetrubrik. Dessa belopp –  
som härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster 
avsatta för särskilda ändamål i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och 
medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet”  som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster till följd av att kandidatländer och i förekommande fall potentiella kandidater i västra Balkan 
deltar i unionsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs 
till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1786/2002/EG av den 23 september 2002 om antagande av ett program för 
gemenskapsåtgärder på folkhälsoområdet (2003–2008) (EGT L 271, 9.10.2002, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1350/2007/EG av den 23 oktober 2007 om inrättande av ett andra 
gemenskapsprogram för åtgärder på hälsoområdet (2008–2013) (EUT L 301, 20.11.2007, s. 3). 
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KAPITEL 17 03  — FOLKHÄLSA (forts.) 

17 03 77 Pilotprojekt och förberedande åtgärder  

17 03 77 05 Pilotprojekt –  Utveckling och genomförande av framgångsrika strategier för förebyggande av typ 2-diabetes  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  412 798,20  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

17 03 77 08 Pilotprojekt –  Europeiskt utbredningsprotokoll för tidig upptäckt av sjukdomar inom autismspektrumet i Europa 

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  418 802,20  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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17 03 77  (forts.)  

17 03 77 09 Pilotprojekt – Främjande av egenvårdssystem i unionen  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 237 478,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

17 03 77 10 Pilotprojekt – Könsspecifika mekanismer för kranskärlssjukdomar i Europa  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 368 170,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år för pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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17 03 77  (forts.)  

17 03 77 11 Förberedande åtgärd  –  Konsumtion av frukt och grönsaker  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  208 013,70  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

17 03 77 12 Pilotprojekt –  Att minska ojämlikheterna i hälsa: uppbyggnad av en kunskapsbas och utvärdering av insatser  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 440 273 0,—  293 516,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

III/934 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 17 —  HÄLSA OCH LIVSMEDELSSÄKERHET

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 17 03  —  FOLKHÄLSA (forts.)  
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17 03 77 13 Pilotprojekt – Utveckling av faktabaserade strategier för att förbättra isolerade och utsatta personers hälsa  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 444 836,91  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

17 03 77 15 Förberedande åtgärd  –  Europeisk studie av kostnaderna för och utbredningen av epilepsi  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 615 000 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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17 03 77  (forts.)  

17 03 77 16 Pilotprojekt – Hur olika former av behandling av njursjukdomar och praxis för organdonation och organtrans- 
plantation påverkar hälso- och sjukvårdsutgifterna och resultaten för patienterna  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 399 993 p.m. p.m. 0,—  299 994,27  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

17 03 77 17 Pilotprojekt ‒  Plattform för att öka organdonationen i Europeiska unionen och dess grannländer: Eudonorg 
2015‒2016  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 144 000 0,—  201 600,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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17 03 77 18 Pilotprojekt ‒ Att minska de ojämlikheter i fråga om hälsa som drabbar hbti-personer  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 132 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år avseende pilotprojektet. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

17 03 77 20 Pilotprojekt –  Inrättande av ett register över sällsynta medfödda missbildningar (som en del av ett register över 
sällsynta sjukdomar), med utgångspunkt i den struktur och organisation som används av det polska registret över 
medfödda missbildningar och erfarenheterna från detta register  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 50 000 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år avseende pilotprojektet. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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17 03 77  (forts.)  

17 03 77 22 Pilotprojekt – MentALLY  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 199 000 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år avseende pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

17 03 77 23 Pilotprojekt –  Grava psykiska störningar och risken för våld: vägar genom vården och effektiva behandlings- 
strategier  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 360 000 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 17 03  —  FOLKHÄLSA (forts.)  

17 03 77  (forts.)  

17 03 77 24 Pilotprojekt –  Mot en rättvisare och effektivare mätning av tillgången till hälso- och sjukvård i hela unionen i syfte 
att stärka samarbetet och kunskapsöverföringen  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 245 352,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

17 03 77 25 Pilotprojekt –  Integrate: Utveckling av integrerade strategier för att övervaka och behandla kroniska och reumatiska 
sjukdomar: betydelsen av kvalitetspräglade indikatorer och patientrapporterade resultat som komplement till läkares 
bedömning av sjukdomsaktivitet och skador  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 248 000 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

5.7.2019 SV III/939Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 17 — HÄLSA OCH LIVSMEDELSSÄKERHET

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 17 03  — FOLKHÄLSA (forts.) 

17 03 77  (forts.)  

17 03 77 26 Pilotprojekt – Kurser i primärt förebyggande för flickor som lever i områden där risken för bröstcancer är större  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

17 03 77 27 Pilotprojekt –  Omfördelning av livsmedel  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 150 000 0,—  149 814,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 17 03  —  FOLKHÄLSA (forts.)  

17 03 77  (forts.)  

17 03 77 28 Pilotprojekt ‒ Rare 2030 ‒  en delaktighetsbaserad prognosstudie för beslutsfattande om sällsynta sjukdomar  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 800 000,— 650 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

17 03 77 29 Pilotprojekt — Förtroende för vacciner bland patienter, familjer och grupper  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 210 000 700 000 350 000  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom pilotprojektet. 

Projektet är starkt kopplat till arbetet med hälsokompetens, patientutbildning, patientföljsamhet, patientförtroende, 
patientsäkerhet och vårdkvalitet samt tillgänglig hälso- och sjukvård för alla. Om patienter skyddas bättre mot 
infektionssjukdomar är det lättare att hantera de underliggande sjukdomarna. Tillgång till evidensbaserad 
information gör också att patienterna kan föra en meningsfull dialog med hälso- och sjukvårdspersonal och göra 
lämpliga vårdval, inklusive förebyggande åtgärder och hälsofrämjande åtgärder.  

Två strategiska pelare  

Projektet har två centrala strategiska pelare som ska genomföras med hjälp av olika patientgruppers kapacitet- 
suppbyggnadspotential: 1) en avancerad verktygslåda, som nationella intressegrupper kan använda, och som bygger 
på det arbete som redan gjorts och 2) tre seminarier som ska anordnas i geografiskt och socioekonomiskt olika 
länder under 2019, med inriktning på patienter med kroniska sjukdomar. 
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KAPITEL 17 03  — FOLKHÄLSA (forts.) 

17 03 77  (forts.)  

17 03 77 29 (forts.)  

1.  En avancerat verktygslåda som nationella intressegrupper kan använda:  

Den första pelaren kommer att omfatta utveckling av en skräddarsydd, objektiv, evidensbaserad och modern 
verktygslåda för vacciner och deras avgörande betydelse för patienter med kroniska sjukdomar. 

Den avancerade verktygslådan bör bygga på befintligt material som riktar sig till patientgruppen, baserat på 
expertgranskade, evidensbaserade och aktuella publikationer på området. Projektet kommer att bygga på kunskap 
och expertis för att verktygslådan ska vara tillgänglig, ta hänsyn till vissa befolkningsgruppers särskilda behov och 
tillämpa principen om hälsokompetens. Materialet och resurserna ska anpassas till olika målgrupper och testas 
grundligt av ett relevant segment av en patientpopulation. Den avancerade verktygslådan kommer att utarbetas på 
engelska och översättas till de tre unionsspråk som talas i de länder där seminarierna kommer att äga rum. 

Det bör utvecklas en spridningsstrategi med hjälp av en nätverksmodell. Dessutom kommer olika konferenser och 
evenemang under året (t.ex Världsdiabetesdagen och den internationella vaccinationsveckan) att främja verktygs- 
lådan. 

2. Tre nationella seminarier som riktar sig till patienter med kroniska sjukdomar  

Den andra pelaren bör fokusera på tre nationella seminarier, så att man kan nå ut till patienter med kroniska 
sjukdomar tillsammans med experter på var och en av de sjukdomar som man inriktar sig på och sprida 
verktygslådan i deras miljö. 

Seminarierna kommer att vara endagsevenemang för omkring 40 patientrepresentanter från olika delar av de utvalda 
länderna (inte bara huvudstaden) och för olika relevanta sjukdomsområden. Seminarierna ska vara mycket inter- 
aktiva och ledas av en expert i landet på det lokala språket. 

Seminarierna ska utformas så att företrädarna senare kan vidareförmedla kunskaperna till sina grupper genom faktisk 
användning av den avancerade verktygslådan vid evenemang och i sociala medier. 

Seminarierna kommer att utvärderas i syfte att hålla dem i fler länder under kommande år, med utgångspunkt i de 
lärdomar som dragits.  

Rättslig grund 

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 17 04  —  LIVSMEDELS- OCH FODERSÄKERHET, DJURHÄLSA, DJURSKYDD OCH VÄXTSKYDD  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

17 04 LIVSMEDELS- OCH 
FODERSÄKERHET, 
DJURHÄLSA, 
DJURSKYDD OCH 
VÄXTSKYDD  

17 04 01 En förbättrad djurhäl- 
sostatus och en hög 
djurskyddsnivå i 
unionen  3 171 000 000 143 880 000 155 500 000 127 540 000 138 095 000,— 137 588 545,42 95,63  

17 04 02 Säkerställa att skad- 
egörare för växter 
påvisas och utrotas i tid  3 30 500 000 19 800 000 22 500 000 10 750 000 11 942 000,— 7 913 655,20 39,97  

17 04 03 Effektiva, ändam- 
ålsenliga och tillför- 
litliga kontroller  3 55 798 000 58 193 000 58 989 000 48 210 000 74 825 505,43 44 044 909,78 75,69  

17 04 04 Nödåtgärder som avser 
djurhälsa och växtskydd  3 20 000 000 20 000 000 50 000 000 50 000 000 53 776 942,88 54 245 498,72 271,23  

17 04 07 Europeiska kemikalie- 
myndigheten –  
Verksamhet på området 
lagstiftning om biocider  2 6 430 708 6 430 708 4 025 859 4 025 859 4 920 012,58 4 920 012,58 76,51  

17 04 10 Bidrag till inter- 
nationella avtal och 
medlemskap i inter- 
nationella organisa- 
tioner som arbetar med 
livsmedelssäkerhet, 
djurhälsa, djurskydds- 
frågor och växtskydd  4 300 000 300 000 310 000 310 000 253 000,— 231 430,67 77,14 
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KAPITEL 17 04 — LIVSMEDELS- OCH FODERSÄKERHET, DJURHÄLSA, DJURSKYDD OCH VÄXTSKYDD  (forts.) 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar  

17 04 51 Slutförande av tidigare 
åtgärder avseende 
livsmedels- och foder- 
säkerhet, djurhälsa, 
djurskydd och 
växtskydd  3 p.m. 100 000 p.m. 70 000 0,— 707 026,68 707,03  

17 04 77 Pilotprojekt och 
förberedande åtgärder  

17 04 77 03 Pilotprojekt  –  Fram- 
tagande av bästa praxis 
för djurtransporter 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 379 768,87 

17 04 77 04 Pilotprojekt  –  Nätverk 
av småskaliga gårdsys- 
terier i EU  –  Förslag till 
EU-handledning för god 
hygienpraxis 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 56 089,— 

17 04 77 05 Pilotprojekt  ‒  Inrättande 
av en harmoniserad inre 
marknad för griskött 
från grisar som inte har 
genomgått kirurgisk 
kastrering 2 p.m. p.m. p.m. 252 000 0,— 166 337,50 

17 04 77 06 Pilotprojekt  ‒  Miljöö- 
vervakning av bekämpn- 
ingsmedelsanvändning 
med hjälp av 
honungsbin 2 p.m. 304 000 p.m. p.m. 750 000,— 304 000,— 100,00  

Artikel 17 04 77 – 
Delsumma 

p.m. 304 000 p.m. 252 000 750 000,— 906 195,37 298,09  

Kapitel 17 04 –  Totalt 284 028 708 249 007 708 291 324 859 241 157 859 284 562 460,89 250 557 274,42 100,62  
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KAPITEL 17 04  —  LIVSMEDELS- OCH FODERSÄKERHET, DJURHÄLSA, DJURSKYDD OCH VÄXTSKYDD (forts.)  

17 04 01 En förbättrad djurhälsostatus och en hög djurskyddsnivå i unionen 

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

171 000 000 143 880 000 155 500 000 127 540 000 138 095 000,— 137 588 545,42  

Anmärkningar  

Unionens ekonomiska bidrag möjliggör snabbare utrotande eller bekämpning av djursjukdomar genom medel som 
kompletterar de ekonomiska resurserna på nationell nivå och bidrar samtidigt till att harmonisera insatserna på 
unionsnivå. En stor del av dessa sjukdomar eller infektioner är zoonoser som kan överföras till människor (till 
exempel BSE, brucellos, fågelinfluensa, salmonellos och tuberkulos). Dessa sjukdomar är även ett hinder för en väl 
fungerade inre marknad. Kampen mot dessa sjukdomar bidrar till ökad hälsa för människor och till säkrare livsmedel 
i unionen. 

Detta anslag är också avsett att täcka unionens bidrag till åtgärder i syfte att undanröja hinder för den fria rörligheten 
för varor på dessa områden och till veterinärrelaterat och annat stöd. 

Anslaget ska finansiera följande: 

—  Inköp, lagring och framställning av antigener mot mul- och klövsjuka samt olika slags vaccin. 

—  Utveckling av markörvacciner eller test som gör det möjligt att skilja mellan sjuka och vaccinerade djur.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav 
för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i 
frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), särskilt artikel 50. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 av den 15 maj 2014 om fastställande av bestämmelser 
för förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial, och 
om ändring av rådets direktiv 98/56/EG, 2000/29/EG och 2008/90/EG, Europaparlamentets och rådets förordningar 
(EG) nr 178/2002, (EG) nr 882/2004 och (EG) nr 396/2005, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG 
samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009, och om upphävande av rådets beslut 66/399/ 
EEG, 76/894/EEG och 2009/470/EG (EUT L 189, 27.6.2014, s. 1). 
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KAPITEL 17 04  — LIVSMEDELS- OCH FODERSÄKERHET, DJURHÄLSA, DJURSKYDD OCH VÄXTSKYDD (forts.)  

17 04 02 Säkerställa att skadegörare för växter påvisas och utrotas i tid  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

30 500 000 19 800 000 22 500 000 10 750 000 11 942 000,—  7 913 655,20  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka förebyggande åtgärder för att bekämpa skadedjur (till exempel tallvedsnematod och 
röd palmvivel) och sjukdomar som hotar jordbruks- och trädgårdsgrödor, skogar, skogsekosystem och landskap. Det 
omfattar också unionens bidrag till särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 228/2013 av den 13 mars 2013 om särskilda åtgärder inom 
jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 247/2006 
(EUT L 78, 20.3.2013, s. 23). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 av den 15 maj 2014 om fastställande av bestämmelser 
för förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial, och 
om ändring av rådets direktiv 98/56/EG, 2000/29/EG och 2008/90/EG, Europaparlamentets och rådets förordningar 
(EG) nr 178/2002, (EG) nr 882/2004 och (EG) nr 396/2005, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG 
samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009, och om upphävande av rådets beslut 66/399/ 
EEG, 76/894/EEG och 2009/470/EG (EUT L 189, 27.6.2014, s. 1).  

17 04 03 Effektiva, ändamålsenliga och tillförlitliga kontroller  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

55 798 000 58 193 000 58 989 000 48 210 000 74 825 505,43 44 044 909,78  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka de första åtgärder som följer av förordning (EG) nr 882/2004, dvs. följande: 

—  Unionslaboratoriernas verksamhet. 

—  Utbildning i kontroller av foder och livsmedel. 

—  Utgifter för resa och uppehälle för nationella experter som deltar i kontoret för livsmedels- och veterinärfrågors 
(FVO) inspektionsbesök. 
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—  It-verktyg, kommunikation och information om foder- och livsmedelskontroller, utveckling av en unionsstrategi 
för säkrare livsmedel.  

—  Informationsverksamhet om djurskydd, inbegripet informationskampanjer och program för att informera allm- 
änheten om det ofarliga i att äta kött från vaccinerade djur samt informationskampanjer och program för att 
betona de humana aspekterna av vaccinationsstrategier som ett led i bekämpningen av smittsamma djursjuk- 
domar.  

—  Övervakning av efterlevnaden av djurskyddsbestämmelserna vid transport av djur för slakt.  

—  Upprättande och underhåll av ett system för snabb varning, även ett världsomfattande system för snabb varning, 
för anmälan av direkta och indirekta risker för människors och djurs hälsa på grund av livsmedel eller foder. 

—  Tekniska och vetenskapliga åtgärder som krävs för att utveckla unionens veterinära lagstiftning och för 
utveckling av veterinärutbildningen.  

—  Verktyg för informationsteknik, såsom Traces och systemet för anmälan av djursjukdomar.  

—  Föreslagna åtgärder för att bekämpa otillåten import av hund- och kattpälsar. 

Detta anslag är också avsett för åtgärder för att förhindra import av djurkloner och deras avkomma och av produkter 
från djurkloner och deras avkomma. 

Detta anslag är också avsett att täcka unionens bidrag till kommissionens eller medlemsstaternas genomförande av 
de åtgärder som avses i de rättsliga grunder som anges nedan, särskilt de rättsliga grunder som är avsedda att 
undanröja hinder för en fri omsättning av varor på dessa områden.  

Rättslig grund  

Rådets direktiv 66/401/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av foderväxter (EGT 125, 11.7.1966, 
s. 2298/66). 

Rådets direktiv 66/402/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av stråsäd (EGT 125, 11.7.1966, s. 2309/ 
66). 

Rådets direktiv 68/193/EEG av den 9 april 1968 om saluföring av vegetativt förökningsmaterial av vinstockar (EGT 
L 93, 17.4.1968, s. 15). 

Rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar, vad beträffar 
frågor som omfattas av dess behörighet, av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i 
Uruguayrundan (1986–1994) (EGT L 336, 23.12.1994, s. 1), särskilt artikel 5, Riskbedömning och fastställande av 
skälig sanitär eller fytosanitär skyddsnivå, i kapitlet  ”Avtalet om tillämpningen av sanitära och fytosanitära 
åtgärder”. 

Rådets direktiv 1999/105/EG av den 22 december 1999 om saluföring av skogsodlingsmaterial (EGT L 11, 
15.1.2000, s. 17), särskilt artikel 11.1. 
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Rådets direktiv 2002/53/EG av den 13 juni 2002 om den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter (EGT 
L 193, 20.7.2002, s. 1), särskilt artikel 17. 

Rådets direktiv 2002/54/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av betutsäde (EGT L 193, 20.7.2002, s. 12). 

Rådets direktiv 2002/55/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsäde av köksväxter (EGT L 193, 20.7.2002, 
s. 33). 

Rådets direktiv 2002/56/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsädespotatis (EGT L 193, 20.7.2002, s. 60). 

Rådets direktiv 2002/57/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsäde av olje- och spånadsväxter (EGT L 193, 
20.7.2002, s. 74). 

Rådets direktiv 2008/72/EG av den 15 juli 2008 om saluförande av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker 
än utsäde (EUT L 205, 1.8.2008, s. 28). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1332/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelsenzymer och 
om ändring av rådets direktiv 83/417/EEG, rådets förordning (EG) nr 1493/1999, direktiv 2000/13/EG, rådets 
direktiv 2001/112/EG samt förordning (EG) nr 258/97 (EUT L 354, 31.12.2008, s. 7). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser 
(EUT L 354, 31.12.2008, s. 16). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 av den 16 december 2008 om aromer och vissa 
livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för användning i och på livsmedel och om ändring av rådets 
förordning (EEG) nr 1601/91, förordningarna (EG) nr 2232/96 och (EG) nr 110/2008 samt direktiv 2000/13/EG 
(EUT L 354, 31.12.2008, s. 34). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 av den 15 maj 2014 om fastställande av bestämmelser 
för förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial, och 
om ändring av rådets direktiv 98/56/EG, 2000/29/EG och 2008/90/EG, Europaparlamentets och rådets förordningar 
(EG) nr 178/2002, (EG) nr 882/2004 och (EG) nr 396/2005, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG 
samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009, och om upphävande av rådets beslut 66/399/ 
EEG, 76/894/EEG och 2009/470/EG (EUT L 189, 27.6.2014, s. 1).  

17 04 04 Nödåtgärder som avser djurhälsa och växtskydd  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

20 000 000 20 000 000 50 000 000 50 000 000 53 776 942,88 54 245 498,72 
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Anmärkningar  

Utbrott av vissa djursjukdomar i unionen kan få stora konsekvenser för den inre marknadens funktion och för 
unionens handelsförbindelser med tredjeländer. Det är därför viktigt att unionen bidrar ekonomiskt till att man så 
snabbt som möjligt kan stoppa alla utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar i medlemsstaterna genom utnyttjande 
av unionsmedel i kampen mot dessa sjukdomar. 

Detta anslag är avsett att täcka botande åtgärder för att bekämpa skadedjur och sjukdomar som hotar jordbruks- och 
trädgårdsgrödor, skogar och landskap, däribland spridningen av invasiva främmande arter och sjukdomar (till 
exempel tallvedsnematod), vilka blir vanligare och sprider sig, och får allvarliga och långvariga konsekvenser 
framför allt i de medlemsstater som är mest riskutsatta och har sämre ekonomisk kapacitet, samt i EU:s yttersta 
randområden.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 av den 15 maj 2014 om fastställande av bestämmelser 
för förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial, och 
om ändring av rådets direktiv 98/56/EG, 2000/29/EG och 2008/90/EG, Europaparlamentets och rådets förordningar 
(EG) nr 178/2002, (EG) nr 882/2004 och (EG) nr 396/2005, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG 
samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009, och om upphävande av rådets beslut 66/399/ 
EEG, 76/894/EEG och 2009/470/EG (EUT L 189, 27.6.2014, s. 1).  

17 04 07 Europeiska kemikaliemyndigheten  – Verksamhet på området lagstiftning om biocider  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

6 430 708 6 430 708 4 025 859 4 025 859 4 920 012,58 4 920 012,58  

Anmärkningar  

Detta anslag ska täcka organets personalutgifter, administrativa utgifter och driftsutgifter för verksamhet med 
anknytning till biocidlagstiftningens tillämpning. 

Myndigheten ska meddela Europaparlamentets och rådet om överföringar som har gjorts mellan posterna för 
driftsutgifter och administrativa utgifter. 

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll 32, ska läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa belopp  –  som 
härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster avsatta för 
särskilda ändamål i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför 
avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsom- 
rådet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten. 
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Tjänsteförteckningen för Europeiska kemikaliemyndigheten återfinns i delen bilagan ”Personal”  till detta avsnitt. 

Unionens bidrag för 2020 uppgår till totalt 7 008 000 EUR. Eftersom beloppet på den avsatta inkomsten relaterad till 
budgetutfallet för 2018 är 577 292 EUR, tas ett bidrag på 6 430 708 EUR upp i budgeten.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på 
marknaden och användning av biocidprodukter (EUT L 167, 27.6.2012, s. 1). 

17 04 10 Bidrag till internationella avtal och medlemskap i internationella organisationer som arbetar med 
livsmedelssäkerhet, djurhälsa, djurskyddsfrågor och växtskydd  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

300 000 300 000 310 000 310 000 253 000,—  231 430,67  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka unionens bidrag till Internationella förbundet för skydd av växtförädlingsprodukter 
(UPOV), upprättat genom Internationella konventionen för skydd av växtförädlingsprodukter i dess lydelse av den 
19 mars 1991, i vilken det föreskrivs en ensamrätt för förädlare av nya växtsorter. 

Andra inkomster avsatta för särskilda ändamål i punkt 6 6 0 0 i inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare 
anslag enligt denna artikel, i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Rådets beslut 2005/523/EG av den 30 maj 2005 om godkännande av Europeiska gemenskapens anslutning till den 
internationella konventionen om skydd för växtförädlingsprodukter, reviderad i Genève den 19 mars 1991 (EUT 
L 192, 22.7.2005, s. 63).  

17 04 51 Slutförande av tidigare åtgärder avseende livsmedels- och fodersäkerhet, djurhälsa, djurskydd och växtskydd  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 100 000 p.m. 70 000 0,—  707 026,68 
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Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter som tidigare har förekommit inom livsmedels- och fodersäkerhet, djurhälsa, 
djurskydd och växtskydd.  

Rättslig grund 

Rådets direktiv 66/401/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av foderväxter (EGT 125, 11.7.1966, 
s. 2298/66). 

Rådets direktiv 66/402/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av stråsäd (EGT 125, 11.7.1966, s. 2309/ 
66). 

Rådets direktiv 68/193/EEG av den 9 april 1968 om saluföring av vegetativt förökningsmaterial av vinstockar (EGT 
L 93, 17.4.1968, s. 15). 

Rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar, vad beträffar 
frågor som omfattas av dess behörighet, av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i 
Uruguayrundan (1986–1994) (EGT L 336, 23.12.1994, s. 1), särskilt artikel 5 (Riskbedömning och fastställande av 
skälig sanitär eller fytosanitär skyddsnivå), i kapitlet ”Avtalet om tillämpningen av sanitära och fytosanitära 
åtgärder”. 

Rådets direktiv 98/56/EG av den 20 juli 1998 om saluföring av förökningsmaterial av prydnadsväxter (EGT L 226, 
13.8.1998, s. 16). 

Rådets direktiv 1999/105/EG av den 22 december 1999 om saluföring av skogsodlingsmaterial (EGT L 11, 
15.1.2000, s. 17), särskilt artikel 11.1. 

Rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter 
förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (EGT L 169, 10.7.2000, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav 
för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i 
frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), särskilt artikel 50. 

Rådets direktiv 2002/53/EG av den 13 juni 2002 om den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter (EGT 
L 193, 20.7.2002, s. 1), särskilt artikel 17. 

Rådets direktiv 2002/54/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av betutsäde (EGT L 193, 20.7.2002, s. 12). 

Rådets direktiv 2002/55/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsäde av köksväxter (EGT L 193, 20.7.2002, 
s. 33). 
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2002&mm=07&jj=20&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2002&mm=07&jj=20&type=L&nnn=193&pppp=0012&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2002&mm=07&jj=20&type=L&nnn=193&pppp=0033&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2002&mm=07&jj=20&type=L&nnn=193&pppp=0033&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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17 04 51  (forts.)  

Rådets direktiv 2002/56/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsädespotatis (EGT L 193, 20.7.2002, s. 60). 

Rådets direktiv 2002/57/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsäde av olje- och spånadsväxter (EGT L 193, 
20.7.2002, s. 74). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att 
säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa 
och djurskydd (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpn- 
ingsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung (EUT L 70, 16.3.2005, s. 1). 

Rådets förordning (EG) nr 247/2006 av den 30 januari 2006 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för 
unionens yttersta randområden (EUT L 42, 14.2.2006, s. 1). 

Rådets direktiv 2008/72/EG av den 15 juli 2008 om saluförande av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker 
än utsäde (EUT L 205, 1.8.2008, s. 28). 

Rådets direktiv 2008/90/EG av den 29 september 2008 om saluföring av fruktplantsförökningsmaterial och 
fruktplantor avsedda för fruktproduktion (EUT L 267, 8.10.2008, s. 8). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1332/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelsenzymer och 
om ändring av rådets direktiv 83/417/EEG, rådets förordning (EG) nr 1493/1999, direktiv 2000/13/EG, rådets 
direktiv 2001/112/EG samt förordning (EG) nr 258/97 (EUT L 354, 31.12.2008, s. 7). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser 
(EUT L 354, 31.12.2008, s. 16). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 av den 16 december 2008 om aromer och vissa 
livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för användning i och på livsmedel och om ändring av rådets 
förordning (EEG) nr 1601/91, förordningarna (EG) nr 2232/96 och (EG) nr 110/2008 samt direktiv 2000/13/EG 
(EUT L 354, 31.12.2008, s. 34). 

Rådets beslut 2009/470/EG av den 25 maj 2009 om utgifter inom veterinärområdet (EUT L 155, 18.6.2009, s. 30). 

17 04 77 Pilotprojekt och förberedande åtgärder  

17 04 77 03 Pilotprojekt –  Framtagande av bästa praxis för djurtransporter  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  379 768,87 
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2008&mm=12&jj=31&type=L&nnn=354&pppp=0007&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2008&mm=12&jj=31&type=L&nnn=354&pppp=0016&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2008&mm=12&jj=31&type=L&nnn=354&pppp=0034&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2009&mm=06&jj=18&type=L&nnn=155&pppp=0030&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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17 04 77 (forts.)  

17 04 77 03  (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom pilotprojektet. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

17 04 77 04 Pilotprojekt – Nätverk av småskaliga gårdsysterier i EU  –  Förslag till EU-handledning för god hygienpraxis  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 56 089,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom detta pilotprojekt. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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17 04 77  (forts.)  

17 04 77 05 Pilotprojekt ‒  Inrättande av en harmoniserad inre marknad för griskött från grisar som inte har genomgått kirurgisk 
kastrering  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 252 000 0,—  166 337,50  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

17 04 77 06 Pilotprojekt ‒  Miljöövervakning av bekämpningsmedelsanvändning med hjälp av honungsbin 

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 304 000 p.m. p.m. 750 000,—  304 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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AVDELNING 18 

MIGRATION OCH INRIKES FRÅGOR 

Allmän sammanfattning av anslag (2020 och 2019) och genomförande (2018)  

Avdelning 
Kapitel 

Rubrik 
Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

18 01 ADMINISTRATIVA 
UTGIFTER INOM POLITI- 
KOMRÅDET MIGRATION 
OCH INRIKES FRÅGOR 76 245 754 76 245 754 73 461 205 73 461 205 71 591 472,22 71 591 472,22 

18 02 INRE SÄKERHET 1 308 172 829 1 455 345 837 1 225 850 970 1 257 823 403 1 418 847 166,91 964 008 999,97  

Reserver (40 02 41) 1 003 000 1 003 000 58 997 000 64 671 000 

1 309 175 829 1 456 348 837 1 284 847 970 1 322 494 403 1 418 847 166,91 964 008 999,97 

18 03 ASYL OCH MIGRATION 1 054 517 703 1 058 431 663 752 446 613 949 637 087 1 076 558 957,92 827 848 549,44  

Reserver (40 02 41) 24 685 306 24 685 306 460 000 000 94 500 000 

1 079 203 009 1 083 116 969 1 212 446 613 1 044 137 087 1 076 558 957,92 827 848 549,44 

18 04 FRÄMJA EUROPEISKT 
MEDBORGARSKAP 27 344 000 26 030 751 25 189 000 26 000 000 25 372 153,60 26 425 597,40  

Reserver (40 02 41) 1 085 000 814 000 

27 344 000 26 030 751 26 274 000 26 814 000 25 372 153,60 26 425 597,40 

18 05 HORISONT 2020  – 
FORSKNING MED 
ANKNYTNING TILL 
SÄKERHET 195 504 220 171 609 256 176 575 555 181 777 013 174 383 104,69 143 759 093,92 

18 06 NARKOTIKABEKÄMPNING 19 265 349 18 566 349 17 971 836 17 783 448 18 194 600,— 18 436 453,08 

18 07 INSTRUMENT FÖR 
KRISSTÖD INOM UNIONEN p.m. p.m. p.m. 69 287 000 199 000 000,— 225 852 046,81 

Avdelning 18 – Totalt 2 681 049 855 2 806 229 610 2 271 495 179 2 575 769 156 2 983 947 455,34 2 277 922 212,84 

Reserver (40 02 41) 25 688 306 25 688 306 520 082 000 159 985 000 

2 706 738 161 2 831 917 916 2 791 577 179 2 735 754 156 2 983 947 455,34 2 277 922 212,84 
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AVDELNING 18 

MIGRATION OCH INRIKES FRÅGOR 

KAPITEL 18 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET MIGRATION OCH INRIKES FRÅGOR  

Artiklarna 1, 2, 3 och 5 redovisas i närmare detalj i kapitel XX 01 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 2018–2020 

18 01 ADMINISTRATIVA UTGIFTER 
INOM POLITIKOMRÅDET 
MIGRATION OCH INRIKES 
FRÅGOR  

18 01 01 Utgifter för tjänstemän och till- 
fälligt anställda inom politi- 
kområdet Migration och inrikes 
frågor  5,2 54 995 235 52 504 665 50 449 491,25 91,73  

18 01 02 Utgifter för extern personal och 
andra administrativa utgifter 
inom politikområdet Migration 
och inrikes frågor  

18 01 02 01 Extern personal 5,2 3 830 516 3 651 866 3 519 148,—  91,87 

18 01 02 11 Andra administrativa utgifter 5,2 2 782 524 2 653 173 3 368 119,11 121,05  

Artikel 18 01 02 – Delsumma 6 613 040 6 305 039 6 887 267,11 104,15  

18 01 03 Utgifter för utrustning och 
tjänster avseende informations- 
och kommunikationsteknik inom 
politikområdet Migration och 
inrikes frågor  5,2 3 607 559 3 519 956 4 039 060,43 111,96  

18 01 04 Stödutgifter för verksamhet och 
program inom politikområdet 
Migration och inrikes frågor  

18 01 04 01 Stödutgifter till fonden för inre 
säkerhet 3 2 500 000 2 500 000 2 068 999,96 82,76 

18 01 04 02 Stödutgifter till asyl-, migrations- 
och integrationsfonden 3 2 500 000 2 500 000 1 896 007,47 75,84 

18 01 04 03 Stödutgifter för programmet Ett 
Europa för medborgarna 3 188 000 181 000 256 000,—  136,17 

18 01 04 04 Stödutgifter för programmet 
rättsliga frågor –  Narkotikabe- 
kämpning 3 100 000 100 000 10 000,—  10,00 
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KAPITEL 18 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET MIGRATION OCH INRIKES FRÅGOR (forts.)  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 2018–2020  

18 01 04 (forts.) 

18 01 04 05 Stödutgifter för krisstöd inom 
unionen 3 p.m. 250 000 450 000,— 

Artikel 18 01 04  –  Delsumma 5 288 000 5 531 000 4 681 007,43 88,52  

18 01 05 Stödutgifter för forskning och 
innovativa program inom politi- 
kområdet Migration och inrikes 
frågor  

18 01 05 01 Utgifter avseende tjänstemän och 
tillfälligt anställda som genomför 
forsknings- och innovation- 
sprogram  –  Horisont 2020 1,1 2 304 334 2 259 151 2 182 755,— 94,72 

18 01 05 02 Extern personal som genomför 
forsknings- och innovation- 
sprogram  – Horisont 2020 1,1 568 673 553 525 572 687,— 100,71 

18 01 05 03 Andra administrativa utgifter för 
forsknings- och innovation- 
sprogram  – Horisont 2020 1,1 588 913 560 869 546 607,— 92,82  

Artikel 18 01 05 – Delsumma 3 461 920 3 373 545 3 302 049,— 95,38  

18 01 06 Genomförandeorgan  

18 01 06 01 Genomförandeorganet för 
utbildning, audiovisuella medier 
och kultur  – Bidrag från 
programmet Ett Europa för 
medborgarna 3 2 280 000 2 227 000 2 232 597,— 97,92  

Artikel 18 01 06 – Delsumma 2 280 000 2 227 000 2 232 597,— 97,92  

Kapitel 18 01  –  Totalt 76 245 754 73 461 205 71 591 472,22 93,90  

18 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda inom politikområdet Migration och inrikes frågor  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

54 995 235 52 504 665 50 449 491,25 
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KAPITEL 18 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET MIGRATION OCH INRIKES FRÅGOR  (forts.)  

18 01 02 Utgifter för extern personal och andra administrativa utgifter inom politikområdet Migration och inrikes frågor  

18 01 02 01 Extern personal  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

3 830 516 3 651 866 3 519 148,—  

18 01 02 11 Andra administrativa utgifter  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

2 782 524 2 653 173 3 368 119,11  

18 01 03 Utgifter för utrustning och tjänster avseende informations- och kommunikationsteknik inom politikområdet 
Migration och inrikes frågor  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

3 607 559 3 519 956 4 039 060,43  

18 01 04 Stödutgifter för verksamhet och program inom politikområdet Migration och inrikes frågor  

18 01 04 01 Stödutgifter till fonden för inre säkerhet  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

2 500 000 2 500 000 2 068 999,96  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka tekniskt stöd som finansieras av fonden för inre säkerhet i enlighet med artikel 9 i 
förordning (EG) nr 513/2014 och artikel 16 i förordning (EU) nr 515/2014. Det får också täcka utgifter för studier, 
möten med experter, information och publikationer som direkt kan knytas till förverkligandet av målet för det 
program eller de åtgärder som omfattas av denna punkt, samt alla andra utgifter för tekniskt eller administrativt 
bistånd som inte inbegriper uppgifter för offentliga myndigheter och som kommer att läggas ut på entreprenad av 
kommissionen i form av tillfälliga tjänstekontrakt. 

Det får särskilt användas för att täcka följande: 

—  Stödutgifter (bistånd för förberedelse och utvärdering av projekt, åtgärder som rör revision, åtgärder som rör 
upptäckt och förebyggande av bedrägeri, konferenser, seminarier, workshoppar och annan gemensam 
information och utbildning om genomförandet av förordning (EU) nr 513/2014 och förordning (EU) nr 515/ 
2014 samt de sammanhängande särskilda förordningarna för utsedda myndigheter och förmånstagare, översättn- 
ingar). 

—  Åtgärder för att sprida information, stödja nätverksarbete, utföra kommunikationsinsatser, öka medvetenheten 
och främja samarbete och erfarenhetsutbyte, även med tredjeländer. 

—  Spridning av information om unionens politiska prioriteringar förutsatt att dessa avser de allmänna målen i 
förordning (EU) nr 513/2014 och förordning (EU) nr 515/2014 samt de sammanhängande särskilda förordn- 
ingarna. 
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KAPITEL 18 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET MIGRATION OCH INRIKES FRÅGOR  (forts.)  

18 01 04 (forts.) 

18 01 04 01  (forts.) 

—  Inrättande, uppdatering, drift och samkörning av datasystem för förvaltning, övervakning, revision, kontroll och 
utvärdering. 

—  Utarbetande av en gemensam ram för utvärdering och övervakning samt av system för indikatorer, i före- 
kommande fall med beaktande av nationella indikatorer.  

—  Utvärderingar, bland annat åtgärder för att förbättra utvärderingsmetoder och informationsutbyte om utvärdering- 
spraxis, utformning av en gemensam ram för utvärdering och övervakning, statistik och studier baserade på 
expertrapporter. 

—  Stöd till förstärkning av den institutionella och administrativa kapaciteten för effektiv förvaltning av förordning 
(EU) nr 513/2014 och förordning (EU) nr 515/2014 samt de sammanhängande särskilda förordningarna.  

—  Åtgärder som rör analys, förvaltning, övervakning, informationsutbyte och genomförande av förordning (EU) nr 
513/2014 och förordning (EU) nr 515/2014 samt de särskilda sammanhängande förordningarna, liksom åtgärder 
rörande genomförandet av kontrollsystemen samt tekniskt och administrativt bistånd. 

I enlighet med de avtal som ska ingås mellan Europeiska unionen och Republiken Island, Konungariket Norge, 
Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om kompletterande bestämmelser om fonden för yttre 
gränser för perioden 2014–2020 har kommissionen möjlighet att använda upp till det belopp som ska fastställas i 
avtalet av de inbetalningar som de till fonden associerade staterna gjort varje år för att finansiera de administrativa 
utgifter för personal eller extern personal som behövs för att stödja dessa stater.  

Rättslig grund  

Se artikel 18 02 01. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 513/2014 av den 16 april 2014 om inrättande, som en del av 
fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av 
brottslighet samt krishantering och om upphävande av rådets beslut 2007/125/RIF (EUT L 150, 20.5.2014, s. 93). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 av den 16 april 2014 om allmänna bestämmelser för 
asyl-, migrations- och integrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, före- 
byggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering (EUT L 150, 20.5.2014, s. 112). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 515/2014 av den 16 april 2014 om inrättande, som en del av 
fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering och om upphävande av 
beslut nr 574/2007/EG (EUT L 150, 20.5.1014, s. 143). 
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KAPITEL 18 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET MIGRATION OCH INRIKES FRÅGOR  (forts.)  

18 01 04 (forts.)  

18 01 04 02 Stödutgifter till asyl-, migrations- och integrationsfonden  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

2 500 000 2 500 000 1 896 007,47  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka tekniskt stöd till asyl-, migrations- och integrationsfonden i enlighet med artikel 9 i 
förordning (EU) nr 514/2014. Det får också täcka utgifter för studier, möten med experter, information och 
publikationer som direkt kan knytas till förverkligandet av målet för det program eller de åtgärder som omfattas av 
denna punkt, samt alla andra utgifter för tekniskt eller administrativt bistånd som inte inbegriper uppgifter för 
offentliga myndigheter och som kommer att läggas ut på entreprenad av kommissionen i form av tillfälliga 
tjänstekontrakt. 

Det får särskilt användas för att täcka följande: 

—  Stödutgifter (bistånd för förberedelse och utvärdering av projekt, åtgärder som rör revision, åtgärder som rör 
upptäckt och förebyggande av bedrägeri, konferenser, seminarier, workshoppar och annan gemensam 
information och utbildning om genomförandet av förordning (EU) nr 514/2014 och de sammanhängande 
särskilda förordningarna för utsedda myndigheter och förmånstagare, översättningar).  

—  Åtgärder för att sprida information, stödja nätverksarbete, utföra kommunikationsinsatser, öka medvetenheten 
och främja samarbete och erfarenhetsutbyte, även med tredjeländer. 

—  Spridning av information om Europeiska unionens politiska prioriteringar förutsatt att dessa avser de allmänna 
målen i förordning (EU) nr 514/2014 och de sammanhängande särskilda förordningarna.  

—  Inrättande, uppdatering, drift och samkörning av datasystem för förvaltning, övervakning, revision, kontroll och 
utvärdering. 

—  Utarbetande av en gemensam ram för utvärdering och övervakning samt av system för indikatorer, i före- 
kommande fall med beaktande av nationella indikatorer.  

—  Utvärderingar, bland annat åtgärder för att förbättra utvärderingsmetoder och informationsutbyte om utvärdering- 
spraxis, utformning av en gemensam ram för utvärdering och övervakning, statistik och studier baserade på 
expertrapporter. 

—  Stöd till förstärkning av den institutionella och administrativa kapaciteten för effektiv förvaltning av förordning 
(EU) nr 514/2014 och de sammanhängande särskilda förordningarna.  

—  Åtgärder som rör analys, förvaltning, övervakning, informationsutbyte och genomförande av förordning (EU) nr 
514/2014 och de sammanhängande särskilda förordningarna, liksom åtgärder rörande genomförandet av 
kontrollsystemen samt tekniskt och administrativt bistånd.  

Rättslig grund  

Se artikel 18 03 01. 
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Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 av den 16 april 2014 om allmänna bestämmelser för 
asyl-, migrations- och integrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, före- 
byggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering (EUT L 150, 20.5.2014, s. 112). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 av den 16 april 2014 om inrättande av asyl-, 
migrations- och integrationsfonden, om ändring av rådets beslut 2008/381/EG och om upphävande av Europap- 
arlamentets och rådets beslut nr 573/2007/EG och nr 575/2007/EG och rådets beslut 2007/435/EG (EUT L 150, 
20.5.2014, s. 168). 

18 01 04 03 Stödutgifter för programmet Ett Europa för medborgarna  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

188 000 181 000 256 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för studier, möten med experter, information och publikationer som direkt kan 
knytas till förverkligandet av målet för det program eller de åtgärder som omfattas av denna punkt, samt alla andra 
utgifter för tekniskt eller administrativt stöd som inte inbegriper myndighetsuppgifter och som kommissionen lägger 
ut på entreprenad i form av tillfälliga avtal om tjänster. 

Eventuella inkomster från kandidatländernas bidrag för deltagande i unionsprogrammen och i förekommande fall 
från de potentiella kandidaterna på västra Balkan, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda 
till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. Detta får ske 
i samma proportion som gäller för belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i 
förhållande till den totala anslagsnivån.  

Rättslig grund  

Se artikel 18 04 01 01. 

18 01 04 04 Stödutgifter för programmet rättsliga frågor –  Narkotikabekämpning  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

100 000 100 000 10 000,—  
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KAPITEL 18 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET MIGRATION OCH INRIKES FRÅGOR  (forts.)  

18 01 04 (forts.)  

18 01 04 04  (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för förberedelse, övervakning, kontroll, revision och utvärdering som är 
nödvändiga för förvaltningen av den narkotikapolitiska verksamheten inom programmet Rättigheter, jämlikhet och 
medborgarskap (nedan kallat  programmet) och förverkliga programmålen. Detta gäller särskilt undersökningar, 
expertmöten, informations- och kommunikationsåtgärder, inklusive gemensam kommunikation av Europeiska 
unionens politiska prioriteringar, så länge åtgärderna har anknytning till de allmänna målen för programmet, 
utgifter i samband med it-nätverk för utbyte och behandling av information samt alla andra kostnader för tekniskt 
och administrativt stöd som kommissionen ådrar sig för förvaltningen av programmet. 

Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 
och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna punkt. Dessa belopp –  som härrör från Eftastaternas 
bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda 
utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför avsättning av 
motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”  som fogas 
till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster från anslutande länder, kandidatländernas och potentiella kandidaters bidrag för deltagande i 
unionsprogrammen, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda till att ytterligare anslag ställs 
till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. Detta får ske i samma proportion som 
gäller för belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i förhållande till den totala 
anslagsnivån.  

Rättslig grund 

Se kapitel 18 06. 

18 01 04 05 Stödutgifter för krisstöd inom unionen  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. 250 000 450 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka stödutgifter som direkt kan knytas till förverkligandet av målen för krisstöd inom 
unionen. Detta omfattar bland annat följande:  

—  Förberedelser, övervakning, kontroll, revision och utvärdering. 

—  Utveckling, underhåll, drift av och stöd till informationssystem som är avsedda för internt bruk eller för att 
förbättra samordningen mellan kommissionen och andra institutioner, nationella förvaltningar och andra organ, 
icke-statliga organisationer och andra partner i fråga om krisstöd, samt experter på området. 
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—  Studier, möten med experter, information och publikationer som direkt kan knytas till förverkligandet av målet 
för krisstödet.  

—  Alla andra utgifter för tekniskt och administrativt stöd som inte omfattar offentlig myndighetsutövning som 
kommissionen lagt ut på entreprenad inom ramen för tillfälliga avtal om tjänster. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster från finansiella bidrag från offentliga och privata givare som 
förs upp under punkt 6 0 2 1 i inkomstberäkningen.  

Rättslig grund  

Se artikel 18 07 01. 

18 01 05 Stödutgifter för forskning och innovativa program inom politikområdet Migration och inrikes frågor  

18 01 05 01 Utgifter avseende tjänstemän och tillfälligt anställda som genomför forsknings- och innovationsprogram  –  Horisont 
2020  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

2 304 334 2 259 151 2 182 755,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som bidrar till genomförandet av 
forsknings- och innovationsprogram inom Horisont 2020. Det omfattar personer som innehar tjänster som är 
upptagna i de godkända tjänsteförteckningarna och som arbetar med indirekt förvaltade åtgärder som ligger utanför 
kärnenergiområdet, inklusive tjänstemän och tillfälligt anställda vid unionens delegationer. 

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll nr 32, ska läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa belopp  –  som 
härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster avsatta för 
särskilda ändamål i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b), e) och f) i budgetförordningen, och medför 
avsättning av motsvarande anslag till denna del i utgiftsberäkningen och användning av dessa enligt bilagan 
”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”, som ingår i den allmänna budgeten.  

Rättslig grund  

Se kapitel 18 05. 
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18 01 05 (forts.)  

18 01 05 02 Extern personal som genomför forsknings- och innovationsprogram  – Horisont 2020 

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

568 673 553 525 572 687,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern personal som genomför program för forskning och innovation 
(Horisont 2020) i form av indirekta åtgärder i de icke-nukleära programmen, inbegripet extern personal som 
tjänstgör vid unionens delegationer. 

Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna budgetpost. Dessa belopp –  
som härrör från Eftaländernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som 
avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, 
och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet” som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten.  

Rättslig grund  

Se kapitel 18 05. 

18 01 05 03 Andra administrativa utgifter för forsknings- och innovationsprogram  –  Horisont 2020  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

588 913 560 869 546 607,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka andra administrativa utgifter för all förvaltning av forsknings- och innovationspro- 
grammen (Horisont 2020) genom indirekta forskningsåtgärder inom andra program än kärnprogram, inklusive 
administrativa utgifter för personal stationerad vid unionens delegationer. 

Detta anslag är även avsett att täcka utgifter för studier, möten med experter, information och publikationer som 
direkt kan knytas till förverkligandet av målet för det program eller de åtgärder som omfattas av denna punkt, samt 
alla andra utgifter för tekniskt eller administrativt bistånd som inte inbegriper uppgifter för offentlig myndighet och 
som kommer att läggas ut på entreprenad av kommissionen i form av tillfälliga servicekontrakt. 

Det är även avsett att täcka utgifter för tekniskt och/eller administrativt stöd i samband med fastställande, 
förberedelser, förvaltning, uppföljning, revision och översyn av program eller projekt, till exempel utgifter för 
konferenser, workshoppar, seminarier, utveckling och underhåll samt inköp av it-system, tjänsteresor, utbildning och 
representation. 
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Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll nr 32, ska läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa belopp  –  som 
härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster avsatta för 
särskilda ändamål i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b), e) och f) i budgetförordningen, och medför 
avsättning av motsvarande anslag till denna del i utgiftsberäkningen och användning av dessa enligt bilagan 
”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”, som ingår i den allmänna budgeten.  

Rättslig grund  

Se kapitel 18 05. 

18 01 06 Genomförandeorgan 

18 01 06 01 Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur  – Bidrag från programmet Ett Europa för 
medborgarna  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

2 280 000 2 227 000 2 232 597,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka driftskostnaderna för genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och 
kultur till följd av organets medverkan i förvaltningen av programmet Ett Europa för medborgarna enligt rubrik 3b i 
den fleråriga budgetramen 2007–2013 samt dess medverkan i förvaltningen av programmet Ett Europa för 
medborgarna enligt rubrik 3 i den fleråriga budgetramen 2014–2020. 

Eventuella inkomster från kandidatländernas bidrag för deltagande i unionsprogrammen och i förekommande fall 
från de potentiella kandidaterna på västra Balkan, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda 
till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b), e) och f) i budgetförordningen. Detta får 
göras i samma proportion som gäller belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i 
förhållande till den totala anslagsnivån. 

Genomförandeorganets tjänsteförteckning återfinns i bilagan ”Personal”  till detta avsnitt.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar 
för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram (EGT L 11, 16.1.2003, s. 1). 

Rådets beslut 2004/100/EG av den 26 januari 2004 om upprättande av gemenskapens åtgärdsprogram för att främja 
ett aktivt europeiskt medborgarskap (medborgardeltagande) (EUT L 30, 4.2.2004, s. 6). 
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KAPITEL 18 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET MIGRATION OCH INRIKES FRÅGOR  (forts.)  

18 01 06 (forts.)  

18 01 06 01  (forts.)  

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1904/2006/EG av den 12 december 2006 om inrättande av programmet Ett 
Europa för medborgarna för åren 2007–2013 i syfte att främja ett aktivt europeiskt medborgarskap (EUT L 378, 
27.12.2006, s. 32). 

Rådets förordning (EU) nr 390/2014 av den 14 april 2014 om inrättande av programmet ”Ett Europa för medbor- 
garna”  för perioden 2014–2020 (EUT L 115, 17.4.2014, s. 3), särskilt artikel 2.  

Referensrättsakter  

Kommissionens beslut 2009/336/EG av den 20 april 2009 om inrättande av genomförandeorganet för utbildning, 
audiovisuella medier och kultur för att förvalta gemenskapsprogram inom utbildning, audiovisuella medier och 
kultur enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 (EUT L 101, 21.4.2009, s. 26). 

Kommissionens genomförandebeslut 2013/776/EU av den 18 december 2013 om inrättande av genomför- 
andeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur och om upphävande av beslut 2009/336/EG (EUT L 343, 
19.12.2013, s. 46). 

Kommissionens beslut C(2013) 9189 av den 18 december 2013 om delegering av befogenheter till genomför- 
andeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur i syfte att utföra uppgifter som hänger samman med 
genomförandet av unionsprogram inom utbildning, audiovisuella medier och kultur, och i synnerhet användande av 
anslagen i unionens allmänna budget och för Europeiska utvecklingsfonden. 

5.7.2019 SV III/967Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 18  — MIGRATION OCH INRIKES FRÅGOR

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2006&mm=12&jj=27&type=L&nnn=378&pppp=0032&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2006&mm=12&jj=27&type=L&nnn=378&pppp=0032&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2014&mm=04&jj=17&type=L&nnn=115&pppp=0003&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2009&mm=04&jj=21&type=L&nnn=101&pppp=0026&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=12&jj=19&type=L&nnn=343&pppp=0046&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=12&jj=19&type=L&nnn=343&pppp=0046&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 18 02  — INRE SÄKERHET 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 
Betalnin- 

gar 
2018–  
2020 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

18 02 INRE SÄKERHET  

18 02 01 Fonden för inre 
säkerhet  

18 02 01 01 Stöd till gränsför- 
valtning och en 
gemensam visering- 
spolitik för att 
underlätta lagligt 
resande 3 287 071 440 468 544 124 316 912 547 359 867 661 533 724 007,89 281 242 423,23 60,02  

Reserver (40 02 41) 18 405 000 18 405 000 

287 071 440 468 544 124 335 317 547 378 272 661 533 724 007,89 281 242 423,23 

18 02 01 02 Förebyggande och 
bekämpning av 
gränsöverskridande 
organiserad brott- 
slighet och bättre 
förvaltning av 
säkerhetsrelaterade 
risker och kriser 3 191 297 628 190 358 325 135 679 988 233 349 807 162 870 292,—  158 146 031,93 83,08 

18 02 01 03 Inrättande av ett in- 
och utresesystem 
samt ett EU-system 
för reseuppgifter 
och resetillstånd 
(Etias) 3 20 000 000 9 000 000 60 000 000 49 600 000 100 000 000,—  10 080 000,— 112,00  

Artikel 18 02 01 –  
Delsumma 

498 369 068 667 902 449 512 592 535 642 817 468 796 594 299,89 449 468 455,16 67,30  

Reserver (40 02 41) 18 405 000 18 405 000 

498 369 068 667 902 449 530 997 535 661 222 468 796 594 299,89 449 468 455,16  

18 02 02 Schengenfacilitet 
för Kroatien 3 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

18 02 03 Europeiska gräns- 
och kustbevakn- 
ingsbyrån 
(Frontex)  3 420 555 842 420 555 842 293 185 279 293 185 279 268 909 520,—  268 909 520,— 63,94  

Reserver (40 02 41) 19 321 000 19 321 000 

420 555 842 420 555 842 312 506 279 312 506 279 268 909 520,—  268 909 520,— 
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Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 
Betalnin- 

gar 
2018–  
2020 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

18 02 04 Europeiska 
unionens byrå för 
samarbete inom 
brottsbekämpning 
(Europol) 3 139 964 760 139 964 760 136 456 565 136 456 565 130 245 520,— 130 245 520,— 93,06  

Reserver (40 02 41) 690 000 690 000 

139 964 760 139 964 760 137 146 565 137 146 565 130 245 520,— 130 245 520,— 

18 02 05 Europeiska 
unionens byrå för 
utbildning av tjän- 
stemän inom 
brottsbekämpning 
(Cepol)  3 10 084 425 10 084 425 8 847 082 8 847 082 10 431 827,02 10 431 826,28 103,44  

18 02 07 Europeiska 
unionens byrå för 
den operativa 
förvaltningen av 
storskaliga it- 
system inom 
området med 
frihet, säkerhet och 
rättvisa (eu-LISA)  3 239 198 734 216 838 361 274 769 509 176 517 009 200 666 000,— 89 835 000,— 41,43  

Reserver (40 02 41) 1 003 000 1 003 000 20 581 000 26 255 000 

240 201 734 217 841 361 295 350 509 202 772 009 200 666 000,— 89 835 000,— 

18 02 08 Schengens 
informationssystem 
(SIS II)  3 p.m. p.m. p.m. p.m. 6 000 000,—  5 460 472,69  

18 02 09 Informations- 
systemet för 
viseringar (VIS)  3 p.m. p.m. p.m. p.m. 6 000 000,—  7 448 510,65  

18 02 51 Slutförande av 
insatser och 
program på 
områdena yttre 
gränser, säkerhet 
och skydd av 
friheter  3 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  2 054 455,46 
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Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 
Betalnin- 

gar 
2018–  
2020 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

18 02 77 Pilotprojekt och 
förberedande 
åtgärder 

18 02 77 01 Pilotprojekt  –  Slut- 
förande av kampen 
mot terrorismen 3 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

18 02 77 02 Pilotprojekt  –  Nya 
integrerade åtgärder 
för samarbete 
mellan offentliga 
och privata aktörer 
för att kartlägga 
idrottsvadslag- 
ningens risker 3 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  155 239,73  

Artikel 18 02 77  –  
Delsumma 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  155 239,73  

Kapitel 18 02  –  
Totalt 

1 308 172 829 1 455 345 837 1 225 850 970 1 257 823 403 1 418 847 166,91 964 008 999,97 66,24  

Reserver (40 02 41) 1 003 000 1 003 000 58 997 000 64 671 000 

1 309 175 829 1 456 348 837 1 284 847 970 1 322 494 403 1 418 847 166,91 964 008 999,97  

18 02 01 Fonden för inre säkerhet  

18 02 01 01 Stöd till gränsförvaltning och en gemensam viseringspolitik för att underlätta lagligt resande  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

18 02 01 01 287 071 440 468 544 124 316 912 547 359 867 661 533 724 007,89 281 242 423,23 

Reserver (40 02 41) 18 405 000 18 405 000  

Totalt 287 071 440 468 544 124 335 317 547 378 272 661 533 724 007,89 281 242 423,23 

Anmärkningar  

Fonden för inre säkerhet ska bidra till att följande särskilda mål uppnås:  

—  Stödja en gemensam viseringspolitik för att underlätta lagligt resande, tillförsäkra en hög servicekvalitet åt dem 
som ansöker om visum, säkerställa likabehandling av tredjelandsmedborgare och bekämpa olaglig invandring.  

—  Stödja en integrerad gränsförvaltning, inbegripet ytterligare harmonisering av gränsförvaltningsrelaterade 
åtgärder i enlighet med gemensam unionsstandard samt utbyte av information medlemsstaterna emellan och 
mellan medlemsstaterna och Frontex, för att säkerställa dels en enhetlig och hög kontroll- och skyddsnivå vid de 
yttre gränserna, bland annat genom att motverka irreguljär migration, dels smidiga gränspassager vid de yttre 
gränserna i enlighet med Schengenregelverket, samtidigt som tillgång till internationellt skydd garanteras dem 
som behöver detta, i enlighet med medlemsstaternas skyldigheter i fråga om mänskliga rättigheter, bland annat 
principen om ”non-refoulement”, med vederbörlig respekt för de berörda människornas särskilda behov och för 
jämställdhetsperspektivet. 
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Anslaget ska täcka utgifter för verksamhet som sker i eller utförs av medlemsstaterna, särskilt följande: 

—  Infrastruktur, byggnader och system som behövs vid gränsövergångsställen och för övervakning mellan gräns- 
övergångsställen för att förebygga och bekämpa otillåten gränspassage, irreguljär invandring och gränsöver- 
skridande brottslighet och samtidigt garantera ett smidigt resande.  

—  Operativ utrustning, transportmedel och kommunikationssystem som krävs för effektiv gränskontroll och 
spårning av personer,  

—  IKT-system för effektiv förvaltning av migrationsflöden över gränserna, däribland investeringar i befintliga och 
framtida system;  

—  Infrastruktur, byggnader, IKT-system och sådan utrustning för verksamheten som behövs för att behandla 
viseringsansökningar och bedriva konsulärt samarbete, samt övriga åtgärder som ska höja kvaliteten på tjänster 
i samband med viseringsansökan.  

—  Utbildning i användningen av den utrustning och de systemen samt främjande av högkvalitativ förvaltning och 
utbildning av gränskontrolltjänstemän, vid behov även i tredjeland, när det gäller utförandet av deras över- 
vaknings-, rådgivnings och kontrolluppgifter i förhållande till internationell människorättslagslagstiftning och 
med iakttagande av ett jämställdhetsinriktat tillvägagångssätt, inbegripet identifikation av offer för människo- 
handel och människosmuggling.  

—  Utstationering av sambandsmän och dokumentrådgivare i tredjeland samt utbyte och utstationering av gränskon- 
trolltjänstemän mellan medlemsstater och/eller tredjeland. 

—  Undersökningar, utbildning, pilotprojekt och övriga åtgärder för att gradvis införa ett sådant integrerat förvaltn- 
ingssystem för de yttre gränserna som avses i artikel 3.3 i förordning (EU) nr 515/2014, däribland åtgärder som 
ska främja samarbetet mellan insatser antingen inom eller mellan medlemsstaterna samt åtgärder för att göra 
gränsförvaltningssystemen driftskompatibla och harmoniserade.  

—  Studier, pilotprojekt och åtgärder som syftar till att genomföra de rekommendationer, operativa standarder och 
bästa praxis som följer av det operativa samarbetet mellan medlemsstaterna och unionens organ. 

Anslaget ska också täcka utgifter för verksamhet i tredjeländer och verksamhet som rör dem, särskilt följande:  

—  Informationssystem, redskap eller utrustning för informationsutbyte mellan medlemsstater och tredjeland.  

—  Åtgärder för det operativa samarbetet mellan medlemsstaterna och tredjeland, inklusive gemensamma insatser. 

—  Projekt i tredjeland som ska förbättra övervakningssystemen och samarbete med Eurosur.  

—  Studier, seminarier, workshoppar, konferenser, utbildning, utrustning och pilotprojekt för att tillhandahålla 
särskild teknisk och operativ sakkunskap till tredjeland. 
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—  Studier, seminarier, workshoppar, konferenser, utbildning, utrustning och pilotprojekt för genomförandet av de 
särskilda rekommendationer, operativa standarder och bästa praxis som följer av det operativa samarbetet mellan 
medlemsstaterna och unionens organ i tredjeland. 

Anslaget ska också täcka uteblivna avgifter för transitviseringar och extra kostnader för genomförandet av ordningen 
med dokument för förenklad transitering (FTD) och dokument för förenklad järnvägstransitering (FRDT) enligt 
rådets förordning (EG) nr 693/2003 av den 14 april 2003 om införande av ett särskilt dokument för förenklad 
transitering (FTD) och ett dokument för förenklad järnvägstransitering (FRTD) och om ändring av de gemensamma 
konsulära anvisningarna och den gemensamma handboken (EUT L 99, 17.4.2003, s. 8) och rådets förordning (EG) 
nr 694/2003 av den 14 april 2003 om en enhetlig utformning av de dokument för förenklad transitering (FTD) och 
dokument för förenklad järnvägstransitering (FRTD) som det föreskrivs om i förordning (EG) nr 693/2003 
(EUT L 99, 17.4.2003, s. 15). 

På kommissionens initiativ får anslaget användas för att finansiera gränsöverskridande åtgärder eller åtgärder av 
intresse för hela unionen. För att berättiga till stöd ska dessa åtgärder särskilt uppfylla följande mål: 

—  Stöd till förberedande åtgärder, övervakning, administrativ och teknisk verksamhet som krävs för att genomföra 
politiken för de yttre gränserna och visering, även för att stärka förvaltningen av Schengenområdet genom att 
utveckla och använda den utvärderingsmekanism som inrättades genom rådets förordning (EU) nr 1053/2013 av 
den 7 oktober 2013 om inrättande av en utvärderings- och övervakningsmekanism för kontroll av tillämpningen 
av Schengenregelverket och om upphävande av verkställande kommitténs beslut av den 16 september 1998 om 
inrättande av Ständiga kommittén för genomförande av Schengenkonventionen (EUT L 295, 6.11.2013, s. 27), 
som ska kontrollera hur Schengenregelverket och kodexen om Schengengränserna tillämpas, i synnerhet 
kostnader för tjänsteresor som företas av kommissionens och medlemsstaternas experter som deltar i kontroller 
på plats.  

—  Förbättra kunskapen om och förståelsen för situationen i medlemsstaterna och tredjeland genom analys, 
utvärdering och nära övervakning av politiska åtgärder.  

—  Stödja utvecklingen av statistiska verktyg, däribland gemensamma statistiska verktyg, samt metoder och 
gemensamma indikatorer, på basis av könsuppdelade uppgifter. 

—  Stödja och övervaka genomförandet av EU:s lagstiftning och politiska mål i medlemsstaterna och utvärdera 
deras effektivitet och inverkan, även avseende respekten för de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna i 
de fall som omfattas av instrumentets tillämpningsområde,  

—  Främja nätverk, ömsesidigt lärande, kartläggning och spridning av bästa praxis och innovativa tillvägagångssätt 
på europeisk nivå mellan olika aktörer. 

—  Främja projekt för driftskompatibla och harmoniserade gränsförvaltningsåtgärder i enlighet med unionens 
gemensamma normer för att utveckla ett europeiskt integrerat förvaltningssystem för de yttre gränserna, 

—  Öka medvetenheten om unionens politik och mål bland berörda parter och allmänheten, inbegripet ett 
meddelande om unionens politiska prioriteringar.  

—  Öka kapaciteten i europeiska nätverk för att bedöma, främja, stödja och ytterligare utveckla unionens politik och 
mål. 
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—  Stödja särskilt innovativa projekt för att utveckla nya metoder och/eller tekniker som har förutsättningar att 
kunna överföras till andra medlemsstater, särskilt projekt som syftar till att testa och validera forskningsprojekt.  

—  Stöd till åtgärder i förhållande till och i tredjeländer som det hänvisas till i artikel 4.2 av förordning (EU) nr 
1053/2013. 

—  Medvetandegörande åtgärder, information och kommunikation om unionens politik på området inrikes frågor, 
prioriteringar och framsteg. 

Detta anslag ska också täcka ekonomiskt stöd för brådskande och särskilda behov vid en nödsituation. Detta är en 
situation av allvarligt och exceptionellt tryck där ett stort antal eller ett oproportionerligt stort antal tredjeland- 
smedborgare passerar eller väntas passera den yttre gränsen till en eller flera medlemsstater. 

Detta anslag ska täcka ersättningar för de kostnader som uppstår i samband med utvärderingsbesök på platsen som 
utförs av experter från kommissionen och från medlemsstaterna i syfte att kontrollera tillämpningen av Schengen- 
regelverket (kostnader för resor och logi). Kostnader för utrustning som behövs vid utvärderingsbesöken på platsen 
och för förberedelser och uppföljning av dessa måste läggas till dessa kostnader. 

Inkomster från Islands, Norges, Schweiz och Liechtensteins bidrag med anledning av avtalen om deras associering 
till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, vilka förs upp under punkt 6 3 1 3 i 
inkomstberäkningen, kan ge upphov till ytterligare anslag i enlighet med artikel 21.2 e i budgetförordningen. 

Motsvarande belopp beräknas uppgå till 40 580 000 euro.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EU) nr 1053/2013 av den 7 oktober 2013 om inrättande av en utvärderings- och övervakn- 
ingsmekanism för kontroll av tillämpningen av Schengenregelverket och om upphävande av verkställande 
kommitténs beslut av den 16 september 1998 om inrättande av Ständiga kommittén för genomförande av 
Schengenkonventionen (EUT L 295, 6.11.2013, s. 27). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 av den 16 april 2014 om allmänna bestämmelser för 
asyl-, migrations- och integrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, före- 
byggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering (EUT L 150, 20.5.2014, s. 112). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 515/2014 av den 16 april 2014 om inrättande, som en del av 
fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering och om upphävande av 
beslut nr 574/2007/EG (EUT L 150, 20.5.1014, s. 143). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2226 av den 30 november 2017 om inrättande av ett in- och 
utresesystem för registrering av in- och utreseuppgifter och av uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare 
som passerar medlemsstaternas yttre gränser, om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för 
brottsbekämpande ändamål och om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och förordningarna 
(EG) nr 767/2008 och (EU) nr 1077/2011 (EUT L 327, 9.12.2017, s. 20). 
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Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1240 av den 12 september 2018 om inrättande av ett EU- 
system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och om ändring av förordningarna (EU) nr 1077/2011, (EU) nr 515/ 
2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 och (EU) 2017/2226 (EUT L 236, 19.9.2018, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1860 av den 28 november 2018 om användning av Schengens 
informationssystem för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (EUT L 312, 
7.12.2018, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1861 av den 28 november 2018 om inrättande, drift och 
användning av Schengens informationssystem (SIS) på området in- och utresekontroller, om ändring av konven- 
tionen om tillämpning av Schengenavtalet och om ändring och upphävande av förordning (EG) nr 1987/2006 
(EUT L 312, 7.12.2018, s. 14). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1862 av den 28 november 2018 om inrättande, drift och 
användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete, om 
ändring och upphävande av rådets beslut 2007/533/RIF och om upphävande av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1986/2006 och kommissionens beslut 2010/261/EU (EUT L 312, 7.12.2018, s. 56). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/817 av den 20 maj 2019 om inrättande av en ram för 
interoperabilitet mellan EU-informationssystem på området gränser och viseringar, och om ändring av Europap- 
arlamentets och rådets förordningar (EG) nr 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 
2018/1726 och (EU) 2018/1861 samt rådets beslut 2004/512/EG och 2008/633/RIF (EUT L 135, 22.5.2019, s. 27). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/818 av den 20 maj 2019 om inrättande av en ram för 
interoperabilitet mellan EU-informationssystem på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete, asyl och 
migration och om ändring av förordningarna (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 och (EU) 2019/816 (EUT L 135, 
22.5.2019, s. 8).  

Referensrättsakter  

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning, som lagts fram av kommissionen den 16 maj 2018, om den 
europeiska gräns- och kustbevakningen och om upphävande av rådets gemensamma åtgärd nr 98/700/RIF, Europap- 
arlamentets och rådets förordning (EU) nr 1052/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/ 
1624 (COM(2018) 631 final). 

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning, som lagts fram av kommissionen den 12 september 2018, om 
inrättande av ett europeiskt nätverk av sambandsmän för invandring (omarbetning) (COM(2018) 303 final). 
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18 02 01 02 Förebyggande och bekämpning av gränsöverskridande organiserad brottslighet och bättre förvaltning av säkerhets- 
relaterade risker och kriser  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

191 297 628 190 358 325 135 679 988 233 349 807 162 870 292,— 158 146 031,93  

Anmärkningar  

Fonden för inre säkerhet ska bidra till att följande särskilda mål uppnås:  

—  Förebygga brott, bekämpa gränsöverskridande, allvarlig och organiserad brottslighet, inklusive terrorism, samt 
stärka samordningen och samarbetet mellan medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och andra 
myndigheter, bland annat med Europol och andra berörda unionsorgan samt med berörda tredjeländer och 
internationella organisationer. 

—  Förbättra medlemsstaternas och unionens förmåga att effektivt hantera säkerhetsrelaterade risker och kriser och 
förbereda sig för och skydda människor och kritisk infrastruktur mot terroristattacker och andra säkerhetsre- 
laterade händelser. 

Anslaget ska täcka åtgärder i medlemsstaterna, särskilt följande: 

—  Åtgärder som förbättrar polissamarbetet och samordningen mellan de brottsbekämpande myndigheterna, särskilt 
berörda unionsorgan såsom Europol och Eurojust, samt gemensamma utredningsgrupper och andra former av 
gemensamma gränsöverskridande insatser, tillgång till och utbyte av information samt driftskompatibel teknik. 

—  Utveckling av terrorismbekämpningsinitiativ för att säkerställa lämplig beredskap mot nya hot, bl.a. hot knutna 
till inhemsk radikalisering och utländska stridande som antingen befinner sig utomlands eller som kommer eller 
återvänder till en eller flera medlemsstater eller kandidatländer.  

—  Förbättring av krishanteringen efter terroristangrepp för att hjälpa offren, deras nära anhöriga och alla som har 
lidit skada i samband med att de har hjälpt offer för en sådan handling eller personer vilkas liv var i fara. 

—  Projekt som främjar nätverksbyggande, offentlig-privata partnerskap, ömsesidigt förtroende, ömsesidig 
förståelse, ömsesidigt lärande, kartläggning, utbyte och spridning av sakkunskaper, erfarenheter och god praxis, 
informationsutbyte, delad situationsmedvetenhet och framsyn, beredskapsplanering och driftskompatibilitet.  

—  Verksamheter som avser analys, övervakning och utvärdering, bl.a. empiriskt grundade studier samt hot-, risk- 
och konsekvensbedömningar som är förenliga med de prioriteringar och förslag som fastställts på unionsnivå, i 
synnerhet sådana som stadfästs av Europaparlamentet och rådet.  

—  Information till allmänheten, verksamheter avseende kommunikation och spridning av resultat.  

—  Inköp och underhåll av it-system i unionen och medlemsstaterna som bidrar till genomförandet av de mål som 
fastställs i förordning (EU) nr 513/2014, och/eller för att uppdatera it-system och teknisk utrustning, däribland 
tester av systemens driftskompatibilitet, säkra lokaler, infrastrukturer, tillhörande byggnader och system, särskilt 
IKT-system och komponenter till dessa, bland annat i syfte att bedriva samarbete på europeisk nivå kring it- 
säkerhet och it-brottslighet, särskilt det europeiska centrumet mot it-brottslighet. 
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—  Utbyten mellan och utbildning av personal och experter vid de behöriga myndigheterna, bl.a. språkutbildning 
och gemensamma övningar eller program. 

—  Åtgärder för införande, överföring, testning och utvärdering av nya metoder eller ny teknik, bl.a. pilotprojekt och 
uppföljningsåtgärder till unionsfinansierade säkerhetsforskningsprojekt. 

Anslaget ska också täcka utgifter för verksamhet i tredjeländer och verksamhet som rör dem, särskilt följande: 

—  Åtgärder som förbättrar polissamarbetet och samordningen mellan de brottsbekämpande myndigheterna, bl.a. 
gemensamma utredningsgrupper och andra former av gemensamma gränsöverskridande insatser, tillgång till och 
utbyte av information samt driftskompatibel teknik. 

—  Nätverksbyggande, ömsesidigt förtroende, ömsesidig förståelse, ömsesidigt lärande, kartläggning, utbyte och 
spridning av sakkunskaper, erfarenheter och god praxis, informationsutbyte, delad situationsmedvetenhet och 
framsyn, beredskapsplanering och driftskompatibilitet.  

—  Utbyten mellan och utbildning av personal och experter vid de behöriga myndigheterna. 

På kommissionens initiativ får anslaget användas för att finansiera gränsöverskridande åtgärder eller åtgärder av 
intresse för hela unionen avseende allmänna, särskilda och operativa mål som anges i artikel 3 i förordning (EU) nr 
513/2014. För att ge rätt till EU-bidrag ska åtgärderna följa de prioriteringar och förslag som fastställts på 
unionsnivå, i synnerhet sådana som stadfästs av Europaparlamentet och rådet, unionens tillämpliga strategier, 
politiska planering, program, hot- och riskbedömningar och i synnerhet stödja följande: 

—  Förberedelser, övervakning, administrativ och teknisk verksamhet samt utveckling av en utvärderingsmekanism 
som krävs för att genomföra polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering.  

—  Gränsöverskridande projekt där mer än två medlemsstater eller åtminstone en medlemsstat och ett tredjeland 
medverkar. 

—  Verksamheter som avser analys, övervakning och utvärdering, bl.a. empiriskt grundade hot-, risk- och konsek- 
vensbedömningar som är förenliga med de prioriteringar och förslag som fastställts på unionsnivå, i synnerhet 
sådana som stadfästs av Europaparlamentet och rådet samt projekt för att övervaka tillämpningen av unionslag- 
stiftningen och unionens politiska målsättningar i medlemsstaterna.  

—  Projekt som främjar nätverksbyggande, offentlig-privata partnerskap, ömsesidigt förtroende, ömsesidig 
förståelse, ömsesidigt lärande, kartläggning och spridning av bästa praxis och innovativa lösningar på 
unionsnivå, utbildnings- och utbytesprogram.  

—  Projekt som stödjer utvecklingen av statistiska verktyg, redskap och metoder och gemensamma indikatorer.  

—  Förvärv, underhåll och/eller uppgradering av teknisk utrustning, sakkunskap, säkra lokaler, infrastrukturer, 
tillhörande byggnader och system, särskilt IKT-system och komponenter till dessa på unionsnivå, bland annat i 
syfte att bedriva samarbete på europeisk nivå kring it-säkerhet och it-brottslighet, särskilt det europeiska 
centrumet mot it-brottslighet. 

III/976 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 18 —  MIGRATION OCH INRIKES FRÅGOR



 

KAPITEL 18 02 — INRE SÄKERHET (forts.)  

18 02 01  (forts.)  

18 02 01 02 (forts.)  

—  Projekt som ökar medvetenheten om unionens politik och mål bland berörda parter och allmänheten, däribland 
ett meddelande om unionens politiska prioriteringar. 

—  Särskilt innovativa projekt som utvecklar nya metoder och/eller tekniker som har förutsättningar att kunna 
överföras till andra medlemsstater, särskilt projekt som syftar till att testa och validera forskningsprojekt.  

—  Studier och pilotprojekt. 

—  Medvetandegörande åtgärder, information och kommunikation om unionens politik på området inrikes frågor, 
prioriteringar och framsteg. 

Anslaget ska också stödja åtgärder som avser tredjeländer, särskilt följande:  

—  Åtgärder som förbättrar polissamarbetet och samordningen mellan de brottsbekämpande myndigheterna och vid 
behov internationella organisationer, bl.a. gemensamma utredningsgrupper och andra former av gemensamma 
gränsöverskridande insatser, tillgång till och utbyte av information samt driftskompatibel teknik. 

—  Nätverksbyggande, ömsesidigt förtroende, ömsesidig förståelse, ömsesidigt lärande, kartläggning, utbyte och 
spridning av sakkunskaper, erfarenheter och god praxis, informationsutbyte, delad situationsmedvetenhet och 
framsyn, beredskapsplanering och driftskompatibilitet.  

— Förvärv, underhåll och/eller uppgradering av teknisk utrustning, särskilt IKT-system och komponenter till dessa. 

—  Utbyten mellan och utbildning av personal och experter vid de behöriga myndigheterna, bl.a. språkutbildning.  

—  Information till allmänheten, verksamheter avseende kommunikation och spridning av resultat.  

—  Hot-, risk- och konsekvensbedömningar.  

—  Studier och pilotprojekt. 

Genom detta anslag ska det tillhandahållas ekonomiskt stöd för brådskande och särskilda behov vid en nödsituation. 
Detta är en säkerhetsrelaterad händelse eller ett nytt framväxande hot som har eller kan ha betydande skadlig 
inverkan på människors säkerhet i en eller flera medlemsstater. 

Inkomster avsatta för särskilda ändamål kan ge upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med 
artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 513/2014 av den 16 april 2014 om inrättande, som en del av 
fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av 
brottslighet samt krishantering och om upphävande av rådets beslut 2007/125/RIF (EUT L 150, 20.5.2014, s. 93). 
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Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 av den 16 april 2014 om allmänna bestämmelser för 
asyl-, migrations- och integrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, före- 
byggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering (EUT L 150, 20.5.2014, s. 112). 

18 02 01 03 Inrättande av ett in- och utresesystem samt ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

20 000 000 9 000 000 60 000 000 49 600 000 100 000 000,—  10 080 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag ska täcka inrättandet och driften av it-system, kommunikationsinfrastruktur och utrustning som stöd för 
förvaltningen av migrationsströmmarna över unionens yttre gränser. 

Eventuella inkomster från Islands, Norges, Schweiz och Liechtensteins bidrag, som förs upp under punkt 6 3 1 3 i 
inkomstberäkningen, kan ge upphov till ytterligare anslag enligt bestämmelserna i artikel 21.2 e i budgetförordn- 
ingen.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 av den 16 april 2014 om allmänna bestämmelser för 
asyl-, migrations- och integrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, före- 
byggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering (EUT L 150, 20.5.2014, s. 112). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 515/2014 av den 16 april 2014 om inrättande, som en del av 
fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering och om upphävande av 
beslut nr 574/2007/EG (EUT L 150, 20.5.1014, s. 143). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2226 av den 30 november 2017 om inrättande av ett in- och 
utresesystem för registrering av in- och utreseuppgifter och av uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare 
som passerar medlemsstaternas yttre gränser, om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för 
brottsbekämpande ändamål och om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och förordningarna 
(EG) nr 767/2008 och (EU) nr 1077/2011 (EUT L 327, 9.12.2017, s. 20). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1240 av den 12 september 2018 om inrättande av ett EU- 
system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och om ändring av förordningarna (EU) nr 1077/2011, (EU) nr 515/ 
2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 och (EU) 2017/2226 (EUT L 236, 19.9.2018, s. 1). 
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18 02 02 Schengenfacilitet för Kroatien  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag ska täcka utgifter för ett tillfälligt instrument som ska hjälpa Kroatien att finansiera åtgärder som rör 
den utvidgade unionens yttre gränser och därmed genomförandet av Schengenregelverket om kontrollen av de yttre 
gränserna under perioden från anslutningsdagen till slutet av 2014.  

Rättslig grund  

Uppgifter kopplade till de befogenheter som tilldelas kommissionen direkt genom artikel 31 i Kroatiens anslutn- 
ingsakt.  

18 02 03 Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) 

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

18 02 03 420 555 842 420 555 842 293 185 279 293 185 279 268 909 520,—  268 909 520,—  

Reserver (40 02 41) 19 321 000 19 321 000  

Totalt 420 555 842 420 555 842 312 506 279 312 506 279 268 909 520,—  268 909 520,—  

Anmärkningar  

Detta anslag ska täcka byråns personalutgifter samt administrativa utgifter (avdelningarna 1 och 2) och drifts- 
kostnader i enlighet med arbetsprogrammet (avdelning 3). 

Byrån ska informera Europaparlamentet och rådet om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och 
administrativa utgifter. 

Behandling som sådana inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 b i budgetförordningen som ska 
föras upp under punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen ska förbehållas belopp som återbetalts i enlighet 
med artikel 17 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudget- 
förordning för de organ som inrättats enligt EUF-fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (EUT L 122, 10.5.2019, s. 1). 

Eventuella inkomster från Islands, Norges, Schweiz och Liechtensteins bidrag, som förs upp under punkt 6 3 1 3 i 
inkomstberäkningen, kan medföra avsättning av ytterligare anslag enligt bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i 
budgetförordningen. 

Byråns tjänsteförteckning återfinns i bilagan  ”Personal” till detta avsnitt. 
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EU-bidraget för 2020 uppgår till sammanlagt 436 894 854 EUR. Ett belopp på 16 339 012EUR från återvunna 
överskott har lagts till de 420 555 842 EUR som förts in i budgeten.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1052/2013 av den 22 oktober 2013 om inrättande av ett 
europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur) (EUT L 295, 6.11.2013, s. 11). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 656/2014 av den 15 maj 2014 om fastställande av regler för 
övervakningen av de yttre sjögränserna inom ramen för det operativa samarbete som samordnas av Europeiska byrån 
för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (EUT L 189, 
27.6.2014, s. 93). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016 om en europeisk gräns- och 
kustbevakning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och rådets beslut 
2005/267/EG (EUT L 251, 16.9.2016, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1240 av den 12 september 2018 om inrättande av ett EU- 
system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och om ändring av förordningarna (EU) nr 1077/2011, (EU) nr 515/ 
2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 och (EU) 2017/2226 (EUT L 236, 19.9.2018, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/817 av den 20 maj 2019 om inrättande av en ram för 
interoperabilitet mellan EU-informationssystem på området gränser och viseringar, och om ändring av Europap- 
arlamentets och rådets förordningar (EG) nr 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 
2018/1726 och (EU) 2018/1861 samt rådets beslut 2004/512/EG och 2008/633/RIF (EUT L 135, 22.5.2019, s. 27). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/818 av den 20 maj 2019 om inrättande av en ram för 
interoperabilitet mellan EU-informationssystem på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete, asyl och 
migration och om ändring av förordningarna (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 och (EU) 2019/816 (EUT L 135, 
22.5.2019, s. 8).  

Referensrättsakter  

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning, som lagts fram av kommissionen den 16 maj 2018, om den 
europeisk gräns- och kustbevakningen och om upphävande av rådets gemensamma åtgärd nr 98/700/RIF, Europap- 
arlamentets och rådets förordning (EU) nr 1052/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/ 
1624 (COM(2018) 631 final). 
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18 02 04 Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

18 02 04 139 964 760 139 964 760 136 456 565 136 456 565 130 245 520,—  130 245 520,—  

Reserver (40 02 41) 690 000 690 000  

Totalt 139 964 760 139 964 760 137 146 565 137 146 565 130 245 520,—  130 245 520,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka byråns utgifter för personal och administrativa utgifter (avdelningarna 1 och 2) samt 
driftsutgifter (avdelning 3). 

Byrån ska underrätta Europaparlamentet och rådet om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och 
administrativa utgifter. 

Behandling som sådana inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 b i budgetförordningen som ska 
föras upp under punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen ska förbehållas belopp som återbetalts i enlighet 
med artikel 17 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudget- 
förordning för de organ som inrättats enligt EUF-fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (EUT L 122, 10.5.2019, s. 1). 

Byråns tjänsteförteckning återfinns i bilagan  ”Personal” till detta avsnitt. 

EU-bidraget för 2020 uppgår till sammanlagt 141 071 567 EUR. Ett belopp på 1 106 807EUR från återvunna 
överskott har lagts till de 139 964 760EUR som förts in i budgeten.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens byrå för 
samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 
2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF (EUT L 135, 24.5.2016, s. 53). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/817 av den 20 maj 2019 om inrättande av en ram för 
interoperabilitet mellan EU-informationssystem på området gränser och viseringar, och om ändring av Europap- 
arlamentets och rådets förordningar (EG) nr 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 
2018/1726 och (EU) 2018/1861 samt rådets beslut 2004/512/EG och 2008/633/RIF (EUT L 135, 22.5.2019, s. 27). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/818 av den 20 maj 2019 om inrättande av en ram för 
interoperabilitet mellan EU-informationssystem på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete, asyl och 
migration och om ändring av förordningarna (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 och (EU) 2019/816 (EUT L 135, 
22.5.2019, s. 8). 
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2019&mm=05&jj=10&type=L&nnn=122&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2016&mm=05&jj=24&type=L&nnn=135&pppp=0053&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2019&mm=05&jj=22&type=L&nnn=135&pppp=0027&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2019&mm=05&jj=22&type=L&nnn=135&pppp=0008&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2019&mm=05&jj=22&type=L&nnn=135&pppp=0008&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 18 02  — INRE SÄKERHET  (forts.) 

18 02 05 Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

10 084 425 10 084 425 8 847 082 8 847 082 10 431 827,02 10 431 826,28  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka byråns utgifter för personal och administrativa utgifter (avdelningarna 1 och 2) samt 
driftsutgifter (avdelning 3). 

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med de olika åtgärder som planeras och genomförs av Cepol. 

Byrån ska underrätta Europaparlamentet och rådet om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och 
administrativa utgifter. 

Behandling som sådana inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 b i budgetförordningen som ska 
föras upp under punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen ska förbehållas belopp som återbetalts i enlighet 
med artikel 17 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudget- 
förordning för de organ som inrättats enligt EUF-fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (EUT L 122, 10.5.2019, s. 1). 

Byråns tjänsteförteckning återfinns i bilagan  ”Personal” till detta avsnitt. 

EU-bidraget för 2020uppgår till sammanlagt 10 439 000EUR. Ett belopp på 354 575EUR från återvunna överskott 
har lagts till de 10 084 425 EUR som förts in i budgeten.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2219 av den 25 november 2015 om Europeiska unionens byrå 
för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) och om ersättning och upphävande av rådets beslut 
2005/681/RIF (EUT L 319, 4.12.2015, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/817 av den 20 maj 2019 om inrättande av en ram för 
interoperabilitet mellan EU-informationssystem på området gränser och viseringar, och om ändring av Europap- 
arlamentets och rådets förordningar (EG) nr 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 
2018/1726 och (EU) 2018/1861 samt rådets beslut 2004/512/EG och 2008/633/RIF (EUT L 135, 22.5.2019, s. 27). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/818 av den 20 maj 2019 om inrättande av en ram för 
interoperabilitet mellan EU-informationssystem på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete, asyl och 
migration och om ändring av förordningarna (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 och (EU) 2019/816 (EUT L 135, 
22.5.2019, s. 8). 
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2019&mm=05&jj=10&type=L&nnn=122&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2015&mm=12&jj=04&type=L&nnn=319&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2019&mm=05&jj=22&type=L&nnn=135&pppp=0027&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2019&mm=05&jj=22&type=L&nnn=135&pppp=0008&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2019&mm=05&jj=22&type=L&nnn=135&pppp=0008&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 18 02 — INRE SÄKERHET (forts.)  

18 02 07 Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av storskaliga it-system inom området med frihet, 
säkerhet och rättvisa (eu-LISA)  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

18 02 07 239 198 734 216 838 361 274 769 509 176 517 009 200 666 000,—  89 835 000,— 

Reserver (40 02 41) 1 003 000 1 003 000 20 581 000 26 255 000  

Totalt 240 201 734 217 841 361 295 350 509 202 772 009 200 666 000,—  89 835 000,— 

Anmärkningar  

Detta anslag ska täcka byråns personalutgifter samt administrativa utgifter (avdelningarna 1 och 2) och drifts- 
kostnader i enlighet med arbetsprogrammet (avdelning 3). 

Byrån ska informera Europaparlamentet och rådet om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och 
administrativa utgifter. 

Behandling som sådana inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 b i budgetförordningen som ska 
föras upp under punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen ska förbehållas belopp som återbetalts i enlighet 
med artikel 17 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudget- 
förordning för de organ som inrättats enligt EUF-fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (EUT L 122, 10.5.2019, s. 1). 

Eventuella inkomster från Islands, Norges, Schweiz och Liechtensteins bidrag, som förs upp under punkt 6 3 1 2 i 
inkomstberäkningen, kan ge upphov till ytterligare anslag enligt bestämmelserna i artikel 21.2 b), e) och f) i 
budgetförordningen. 

Byråns tjänsteförteckning återfinns i bilagan  ”Personal” till detta avsnitt. 

EU-bidraget för 2020 uppgår till sammanlagt 241 122 000EUR. Ett belopp på 920 266EUR från återvunna överskott 
har lagts till de 240 201 734 EUR som förts in i budgeten.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2226 av den 30 november 2017 om inrättande av ett in- och 
utresesystem för registrering av in- och utreseuppgifter och av uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare 
som passerar medlemsstaternas yttre gränser, om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för 
brottsbekämpande ändamål och om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och förordningarna 
(EG) nr 767/2008 och (EU) nr 1077/2011 (EUT L 327, 9.12.2017, s. 20). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1240 av den 12 september 2018 om inrättande av ett EU- 
system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och om ändring av förordningarna (EU) nr 1077/2011, (EU) nr 515/ 
2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 och (EU) 2017/2226 (EUT L 236, 19.9.2018, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1726 av den 14 november 2018 om Europeiska unionens byrå 
för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA), om ändring 
av förordning (EG) nr 1987/2006 och rådets beslut 2007/533/RIF och om upphävande av förordning (EU) nr 1077/ 
2011 (EUT L 295, 21.11.2018, s. 99). 
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2019&mm=05&jj=10&type=L&nnn=122&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2017&mm=12&jj=09&type=L&nnn=327&pppp=0020&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=09&jj=19&type=L&nnn=236&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=11&jj=21&type=L&nnn=295&pppp=0099&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 18 02  — INRE SÄKERHET  (forts.) 

18 02 07  (forts.)  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1860 av den 28 november 2018 om användning av Schengens 
informationssystem för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (EUT L 312, 
7.12.2018, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1861 av den 28 november 2018 om inrättande, drift och 
användning av Schengens informationssystem (SIS) på området in- och utresekontroller, om ändring av konven- 
tionen om tillämpning av Schengenavtalet och om ändring och upphävande av förordning (EG) nr 1987/2006 
(EUT L 312, 7.12.2018, s. 14). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1862 av den 28 november 2018 om inrättande, drift och 
användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete, om 
ändring och upphävande av rådets beslut 2007/533/RIF och om upphävande av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1986/2006 och kommissionens beslut 2010/261/EU (EUT L 312, 7.12.2018, s. 56). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/816 av den 17 april 2019 om inrättande av ett centraliserat 
system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och 
statslösa personer (Ecris-TCN) för att komplettera det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur 
kriminalregister och om ändring av förordning (EU) 2018/1726 (EUT L 135, 22.5.2019, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/817 av den 20 maj 2019 om inrättande av en ram för 
interoperabilitet mellan EU-informationssystem på området gränser och viseringar, och om ändring av Europap- 
arlamentets och rådets förordningar (EG) nr 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 
2018/1726 och (EU) 2018/1861 samt rådets beslut 2004/512/EG och 2008/633/RIF (EUT L 135, 22.5.2019, s. 27). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/818 av den 20 maj 2019 om inrättande av en ram för 
interoperabilitet mellan EU-informationssystem på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete, asyl och 
migration och om ändring av förordningarna (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 och (EU) 2019/816 (EUT L 135, 
22.5.2019, s. 8).  

Referensrättsakter  

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning, som lagts fram av kommissionen den 4 maj 2016, om 
kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om 
internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat 
(omarbetning) (COM(2016) 270 final). 

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning, som lagts fram av kommissionen den 6 april 2016, om 
inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EU) nr 604/2013 
om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om 
internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat, för 
identifiering av tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som vistas olagligt, och för när medlemsstaternas 
brottsbekämpande myndigheter och Europol begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande 
ändamål (COM(2016) 272 final). 
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=12&jj=07&type=L&nnn=312&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=12&jj=07&type=L&nnn=312&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=12&jj=07&type=L&nnn=312&pppp=0014&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=12&jj=07&type=L&nnn=312&pppp=0056&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2019&mm=05&jj=22&type=L&nnn=135&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2019&mm=05&jj=22&type=L&nnn=135&pppp=0027&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2019&mm=05&jj=22&type=L&nnn=135&pppp=0008&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2019&mm=05&jj=22&type=L&nnn=135&pppp=0008&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 18 02 — INRE SÄKERHET (forts.)  

18 02 08 Schengens informationssystem (SIS II)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 6 000 000,— 5 460 472,69  

Anmärkningar  

Detta anslag ska finansiera driftskostnaderna för Schengens informationssystem (SIS), särskilt kostnaderna för 
nätverksinfrastrukturen och undersökningar som rör systemet. 

Eventuella inkomster från Islands, Norges, Schweiz och Liechtensteins bidrag, som förs upp under punkt 6 3 1 2 i 
inkomstberäkningen, kan medföra avsättning av ytterligare anslag enligt bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i 
budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Protokoll nr 19 om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar. 

Rådets beslut 2001/886/RIF av den 6 december 2001 om utvecklingen av andra generationen av Schengens 
informationssystem (SIS II) (EGT L 328, 13.12.2001, s. 1). 

Rådets förordning (EG) nr 2424/2001 av den 6 december 2001 om utvecklingen av andra generationen av 
Schengens informationssystem (SIS II) (EGT L 328, 13.12.2001, s. 4). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1987/2006 av den 20 december 2006 om inrättande, drift och 
användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (EUT L 381, 28.12.2006, s. 4). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1986/2006 av den 20 december 2006 om tillträde till andra 
generationen av Schengens informationssystem (SIS II) för de enheter i medlemsstaterna som ansvarar för att utfärda 
registreringsbevis för fordon (EUT L 381, 28.12.2006, s. 1). 

Rådets beslut 2007/533/RIF av den 12 juni 2007 om inrättande, drift och användning av andra generationen av 
Schengens informationssystem (SIS II) (EUT L 205, 7.8.2007, s. 63). 

Rådets förordning (EU) nr 1272/2012 av den 20 december 2012 om migrering från Schengens informationssystem 
(SIS 1+) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (omarbetning) (EUT L 359, 29.12.2012, 
s. 21). 

Rådets förordning (EU) nr 1273/2012 av den 20 december 2012 om migrering från Schengens informationssystem 
(SIS 1+) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (omarbetning) (EUT L 359, 29.12.2012, 
s. 32). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1726 av den 14 november 2018 om Europeiska unionens byrå 
för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA), om ändring 
av förordning (EG) nr 1987/2006 och rådets beslut 2007/533/RIF och om upphävande av förordning (EU) nr 1077/ 
2011 (EUT L 295, 21.11.2018, s. 99). 
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2001&mm=12&jj=13&type=L&nnn=328&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2001&mm=12&jj=13&type=L&nnn=328&pppp=0004&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2006&mm=12&jj=28&type=L&nnn=381&pppp=0004&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2006&mm=12&jj=28&type=L&nnn=381&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2007&mm=08&jj=07&type=L&nnn=205&pppp=0063&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2012&mm=12&jj=29&type=L&nnn=359&pppp=0021&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2012&mm=12&jj=29&type=L&nnn=359&pppp=0021&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2012&mm=12&jj=29&type=L&nnn=359&pppp=0032&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2012&mm=12&jj=29&type=L&nnn=359&pppp=0032&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=11&jj=21&type=L&nnn=295&pppp=0099&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 18 02  — INRE SÄKERHET  (forts.) 

18 02 08  (forts.)  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1860 av den 28 november 2018 om användning av Schengens 
informationssystem för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (EUT L 312, 
7.12.2018, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1861 av den 28 november 2018 om inrättande, drift och 
användning av Schengens informationssystem (SIS) på området in- och utresekontroller, om ändring av konven- 
tionen om tillämpning av Schengenavtalet och om ändring och upphävande av förordning (EG) nr 1987/2006 
(EUT L 312, 7.12.2018, s. 14). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1862 av den 28 november 2018 om inrättande, drift och 
användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete, om 
ändring och upphävande av rådets beslut 2007/533/RIF och om upphävande av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1986/2006 och kommissionens beslut 2010/261/EU (EUT L 312, 7.12.2018, s. 56). 

18 02 09 Informationssystemet för viseringar (VIS)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 6 000 000,—  7 448 510,65  

Anmärkningar  

Detta anslag ska täcka utgifter i samband med analysutveckling, leverans och installation av ett omfattande 
alleuropeiskt storskaligt informationssystem VIS (informationssystemet för viseringar), särskilt kostnaderna för 
nätverksinfrastrukturen och undersökningar som rör systemet. 

Eventuella inkomster från Islands, Norges, Schweiz och Liechtensteins bidrag, som förs upp under punkt 6 3 1 2 i 
inkomstberäkningen, kan ge upphov till ytterligare anslag enligt bestämmelserna i artikel 21.2 b), e) och f) i 
budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Rådets beslut 2004/512/EG av den 8 juni 2004 om inrättande av Informationssystemet för viseringar (VIS) 
(EUT L 213, 15.6.2004, s. 5). 

Rådets beslut 2008/633/RIF av den 23 juni 2008 om åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) för 
sökningar för medlemsstaternas utsedda myndigheter och för Europol i syfte att förhindra, upptäcka och utreda 
terroristbrott och andra grova brott (EUT L 218, 13.8.2008, s. 129). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om informationssystemet för 
viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förordn- 
ingen) (EUT L 218, 13.8.2008, s. 60). 
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=12&jj=07&type=L&nnn=312&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=12&jj=07&type=L&nnn=312&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=12&jj=07&type=L&nnn=312&pppp=0014&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=12&jj=07&type=L&nnn=312&pppp=0056&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2004&mm=06&jj=15&type=L&nnn=213&pppp=0005&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2008&mm=08&jj=13&type=L&nnn=218&pppp=0129&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2008&mm=08&jj=13&type=L&nnn=218&pppp=0060&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 18 02 — INRE SÄKERHET (forts.)  

18 02 09  (forts.)  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2226 av den 30 november 2017 om inrättande av ett in- och 
utresesystem för registrering av in- och utreseuppgifter och av uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare 
som passerar medlemsstaternas yttre gränser, om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för 
brottsbekämpande ändamål och om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och förordningarna 
(EG) nr 767/2008 och (EU) nr 1077/2011 (EUT L 327, 9.12.2017, s. 20). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1726 av den 14 november 2018 om Europeiska unionens byrå 
för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA), om ändring 
av förordning (EG) nr 1987/2006 och rådets beslut 2007/533/RIF och om upphävande av förordning (EU) nr 1077/ 
2011 (EUT L 295, 21.11.2018, s. 99). 

18 02 51 Slutförande av insatser och program på områdena yttre gränser, säkerhet och skydd av friheter  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 2 054 455,46  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år.  

Rättslig grund  

Gemensam åtgärd 98/245/RIF av den 19 mars 1998, antagen av rådet på grundval av artikel K.3 i fördraget om 
Europeiska unionen, om införande av ett utbytes-, utbildnings- och samarbetsprogram riktat till personer med ansvar 
för kampen mot organiserad brottslighet (Falcone-programmet) (EGT L 99, 31.3.1998, s. 8). 

Rådets beslut 2001/512/RIF av den 28 juni 2001 om inrättandet av en andra fas av stimulans-, utbytes-, 
fortbildnings- och samarbetsprogrammet för rättstillämpare (Grotius straffrätt II) (EGT L 186, 7.7.2001, s. 1). 

Rådets beslut 2001/513/RIF av den 28 juni 2001 om inrättandet av en andra fas av programmet för stimulans, 
utbildning, utbyte och samarbete mellan myndigheter med ansvar för brottsbekämpning (Oisin II) (EGT L 186, 
7.7.2001, s. 4). 

Rådets beslut 2001/514/RIF av den 28 juni 2001 om inrättandet av en andra fas av stimulans-, utbytes-, 
fortbildnings- och samarbetsprogrammet för personer med ansvar för att bekämpa människohandel och sexuellt 
utnyttjande av barn (Stop II) (EGT L 186, 7.7.2001, s. 7). 

Rådets beslut 2001/515/RIF av den 28 juni 2001 om inrättande av ett program för stimulans, utbyte, utbildning och 
samarbete på det brottsförebyggande området (Hippokrates) (EGT L 186, 7.7.2001, s. 11). 

Rådets beslut 2002/630/RIF av den 22 juli 2002 om inrättande av ett ramprogram om polissamarbete och 
straffrättsligt samarbete (Agis) (EGT L 203, 1.8.2002, s. 5). 

5.7.2019 SV III/987Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 18  — MIGRATION OCH INRIKES FRÅGOR
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KAPITEL 18 02  — INRE SÄKERHET  (forts.) 

18 02 51  (forts.)  

Rådets beslut 2007/124/EG, Euratom av den 12 februari 2007 om inrättande, som en del av det allmänna 
programmet om säkerhet och skydd av friheter, av det särskilda programmet Förebyggande, beredskap och 
konsekvenshantering när det gäller terrorism och andra säkerhetsrelaterade risker för perioden 2007–2013 (EUT L 58, 
24.2.2007, s. 1). 

Rådets beslut 2007/125/RIF av den 12 februari 2007 om inrättande, som del av det allmänna programmet om 
säkerhet och skydd av friheter, av det särskilda programmet Förebyggande och bekämpande av brott för perioden 
2007–2013 (EUT L 58, 24.2.2007, s. 7). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 574/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av fonden för de yttre 
gränserna för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna handlingsprogrammet  ”Solidaritet och hantering av 
migrationsströmmar” (EUT L 144, 6.6.2007, s. 22). 

Rådets förordning (EU) nr 1053/2013 av den 7 oktober 2013 om inrättande av en utvärderings- och övervakn- 
ingsmekanism för kontroll av tillämpningen av Schengenregelverket och om upphävande av verkställande 
kommitténs beslut av den 16 september 1998 om inrättande av Ständiga kommittén för genomförande av 
Schengenkonventionen (EUT L 295, 6.11.2013, s. 27). 

Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet i enlighet med artikel 58.2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

Uppgifter som följer av kommissionens administrativa självständighet enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, 
om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) 
nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om 
upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).  

Referensrättsakter  

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 6 april 2005 om inrättande av ett 
ramprogram för säkerhet och skydd av friheter för perioden 2007–2013 (KOM(2005) 124 slutlig). 

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 2 maj 2005 om inrättande av ett 
ramprogram för solidaritet och hantering av migrationsströmmar för perioden 2007–2013 (KOM(2005) 123 slutlig). 

Kommissionens beslut 2007/599/EG av den 27 augusti 2007 om genomförande av Europaparlamentets och rådets 
beslut nr 574/2007/EG med avseende på antagandet av strategiska riktlinjer för 2007–2013 (EUT L 233, 5.9.2007, 
s. 3). 

Kommissionens beslut 2008/456/EG av den 5 mars 2008 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och 
rådets beslut nr 574/2007/EG om inrättande av fonden för yttre gränser för perioden 2007–2013 som en del av det 
allmänna programmet Solidaritet och hantering av migrationsströmmar när det gäller medlemsstaternas förvaltnings- 
och kontrollsystem, reglerna för administrativ och ekonomisk förvaltning samt stödberättigande utgifter för projekt 
som medfinansieras av fonden (EUT L 167, 27.6.2008, s. 1). 
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KAPITEL 18 02 — INRE SÄKERHET (forts.)  

18 02 51  (forts.)  

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om införande av en gemen- 
skapskodex om viseringar (viseringskodexen) (EUT L 243, 15.9.2009, s. 1).  

18 02 77 Pilotprojekt och förberedande åtgärder  

18 02 77 01 Pilotprojekt –  Slutförande av kampen mot terrorismen  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom detta pilotprojekt. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

18 02 77 02 Pilotprojekt –  Nya integrerade åtgärder för samarbete mellan offentliga och privata aktörer för att kartlägga 
idrottsvadslagningens risker  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 155 239,73  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom detta pilotprojekt. 
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KAPITEL 18 02  — INRE SÄKERHET  (forts.) 

18 02 77  (forts.)  

18 02 77 02 (forts.) 

Rättslig grund 

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 18 03 — ASYL OCH MIGRATION  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 
Betalnin- 

gar 
2018–  
2020 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

18 03 ASYL OCH 
MIGRATION  

18 03 01 Asyl-, migrations- och 
integrationsfonden  

18 03 01 01 Stärka och utveckla det 
gemensamma euro- 
peiska asylsystemet och 
förbättra solidariteten 
och ansvarsfördelningen 
mellan medlemsstaterna 3 589 841 729 622 469 782 377 106 629 527 969 782 605 108 377,08 494 552 028,78 79,45  

Reserver (40 02 41) 460 000 000 94 500 000  

589 841 729 622 469 782 837 106 629 622 469 782 605 108 377,08 494 552 028,78 

18 03 01 02 Stödja den lagliga 
migrationen till EU, 
främja en effektiv inte- 
grering av tredjeland- 
smedborgare samt 
förbättra effektiva och 
rättvisa återvändandes- 
trategier 3 356 348 555 327 634 462 281 207 141 327 634 462 379 106 431,79 233 551 581,18 71,28  

Artikel 18 03 01 –  
Delsumma 

946 190 284 950 104 244 658 313 770 855 604 244 984 214 808,87 728 103 609,96 76,63  

Reserver (40 02 41) 460 000 000 94 500 000  

946 190 284 950 104 244 1 118 313 770 950 104 244 984 214 808,87 728 103 609,96  

18 03 02 Europeiska stöd- 
kontoret för asylfrågor  3 108 327 419 108 327 419 94 032 843 94 032 843 91 971 000,—  91 971 000,— 84,90  

Reserver (40 02 41) 24 685 306 24 685 306 

133 012 725 133 012 725 94 032 843 94 032 843 91 971 000,—  91 971 000,— 

18 03 03 Europeiska fingerav- 
trycksdatabasen 
(Eurodac)  3 p.m. p.m. 100 000 p.m. 100 000,—  0,—  

18 03 51 Slutförande av insatser 
och program på 
området återvändande, 
flyktingar och migra- 
tionsströmmar  3 p.m. p.m. p.m. p.m. 273 149,05 7 663 389,42 
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KAPITEL 18 03  — ASYL OCH MIGRATION (forts.) 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 
Betalnin- 

gar 
2018–  
2020 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

18 03 77 Pilotprojekt och 
förberedande åtgärder  

18 03 77 04 Pilotprojekt  –  Kontakt- 
och diskussionsnätverk 
för särskilt utvalda 
kommuner och lokala 
myndigheter när det 
gäller erfarenheter och 
bästa praxis avseende 
vidarebosättning och 
integration av flyktingar 3 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

18 03 77 05 Pilotprojekt  –  Bistånd 
till personer som utsatts 
för tortyr 3 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  746,93 

18 03 77 06 Förberedande åtgärd – 
Möjliggöra flyktingars 
vidarebosättning i 
samband med 
katastrofer 3 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

18 03 77 07 Pilotprojekt  –  Analys av 
strategier för att ta emot, 
skydda och integrera 
underåriga utan 
medföljande vuxen som 
kommer till unionen 3 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

18 03 77 08 Förberedande åtgärd – 
Kontakt- och diskus- 
sionsnätverk för särskilt 
utvalda kommuner och 
lokala myndigheter när 
det gäller erfarenheter 
och bästa praxis 
avseende vidarebo- 
sättning och integration 
av flyktingar 3 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

18 03 77 09 Förberedande åtgärd – 
Finansiering för reha- 
bilitering av tortyroffer 3 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  109 803,13 

18 03 77 12 Förberedande åtgärd – 
Omsorgstjänst för stöd 
till ensamkommande 
minderåriga flyktingar 
och migranter i Europa 3 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Artikel 18 03 77 – 
Delsumma 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  110 550,06  

Kapitel 18 03 –  Totalt 1 054 517 703 1 058 431 663 752 446 613 949 637 087 1 076 558 957,92 827 848 549,44 78,21  

Reserver (40 02 41) 24 685 306 24 685 306 460 000 000 94 500 000 

1 079 203 009 1 083 116 969 1 212 446 613 1 044 137 087 1 076 558 957,92 827 848 549,44  
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KAPITEL 18 03 — ASYL OCH MIGRATION  (forts.)  

18 03 01 Asyl-, migrations- och integrationsfonden  

18 03 01 01 Stärka och utveckla det gemensamma europeiska asylsystemet och förbättra solidariteten och ansvarsfördelningen 
mellan medlemsstaterna  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

18 03 01 01 589 841 729 622 469 782 377 106 629 527 969 782 605 108 377,08 494 552 028,78  

Reserver (40 02 41) 460 000 000 94 500 000  

Totalt 589 841 729 622 469 782 837 106 629 622 469 782 605 108 377,08 494 552 028,78  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att bidra till att stärka och utveckla alla aspekter på det gemensamma europeiska asylsystemet, 
bl.a. dess externa dimension och att främja solidariteten och ansvarsfördelningen mellan medlemsstaterna, särskilt 
gentemot de medlemsstater som påverkas mest av migrations- och asylströmmar, även genom praktiskt samarbete. 

Vad gäller det gemensamma europeiska asylsystemet är detta anslag avsett att omfatta åtgärder som rör mottagnings- 
och asylsystem och åtgärder för att öka medlemsstaternas kapacitet att utveckla, övervaka och utvärdera sin 
asylpolitik och sina asylförfaranden. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt den specifika situationen för utsatta 
kvinnor, särskilt kvinnor med barn, och ensamkommande minderåriga, särskilt unga flickor, samt den absoluta 
nödvändigheten att förhindra religiöst, etniskt och könsrelaterat våld på mottagnings- och asylcentrum. 

Anslaget ska även täcka åtgärder som avser vidarebosättning, överföring av personer som sökt eller åtnjuter 
internationellt skydd och övrigt humanitärt skydd som erbjuds från fall till fall. 

På kommissionens initiativ får anslaget användas för att finansiera gränsöverskridande åtgärder eller åtgärder av 
intresse för hela unionen. Dessa åtgärder ska i synnerhet utgöra stöd för följande:  

—  Främjande av samarbetet inom unionen i fråga om tillämpningen av unionslagstiftningen och utbyte av bästa 
praxis i fråga om asyl, särskild när det gäller könsmedvetna mottagningscentrum, vidarebosättning och över- 
föring av personer som sökt eller åtnjuter internationellt skydd från en medlemsstat till en annan, till exempel 
genom nätverksinsatser och informationsutbyte, däribland stöd vid ankomst och samordningsinsatser för att 
underlätta vidarebosättning på de orter som erbjuder vidarebosättning för flyktingar.  

—  Inrättande av nätverk för gränsöverskridande samarbete och pilotprojekt, bland annat innovativa projekt, som 
grundar sig på gränsöverskridande partnerskap mellan organ i minst två medlemsstater och som utformats för att 
främja innovation och underlätta utbyte av erfarenheter och bästa praxis.  

—  Undersökningar och forskning om eventuella nya former av EU-samarbete på området asyl och relevant 
unionslagstiftning, spridning och utbyte av information om bästa praxis och om övrig asylpolitik, inklusive 
information utåt om unionens politiska prioriteringar.  

—  Medlemsstaternas utveckling och tillämpning av gemensamma statistiska redskap, metoder och indikatorer för 
att mäta den politiska utvecklingen på området asyl, inbegripet köns- och åldersuppdelade uppgifter. 

—  Förberedelser, övervakning, administrativt och tekniskt stöd samt utveckling av en utvärderingsmekanism som 
krävs för att genomföra asylpolitiken. 
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KAPITEL 18 03  — ASYL OCH MIGRATION  (forts.) 

18 03 01  (forts.)  

18 03 01 01 (forts.)  

—  Samarbete med tredjeland med utgångspunkt i unionens övergripande strategi för migration och rörlighet, 
särskilt inom ramen för genomförandet av partnerskap för rörlighet, regionala skyddsprogram.  

—  Medvetandegörande åtgärder, information och kommunikation om unionens politik på området inrikes frågor, 
prioriteringar och framsteg. 

Anslaget ska också täcka särskilda och brådskande behov vid en nödsituation. 

Inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artikel 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen kan ge 
upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen. 

Motsvarande belopp beräknas uppgå till 8 000 000 euro.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 av den 16 april 2014 om allmänna bestämmelser för 
asyl-, migrations- och integrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, före- 
byggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering (EUT L 150, 20.5.2014, s. 112). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 av den 16 april 2014 om inrättande av asyl-, 
migrations- och integrationsfonden, om ändring av rådets beslut 2008/381/EG och om upphävande av Europap- 
arlamentets och rådets beslut nr 573/2007/EG och nr 575/2007/EG och rådets beslut 2007/435/EG (EUT L 150, 
20.5.2014, s. 168). 

Rådets beslut (EU) 2015/1523 av den 14 september 2015 om fastställande av provisoriska åtgärder på området 
internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland (EUT L 239, 15.9.2015, s. 146). 

Rådets beslut (EU) 2015/1601 av den 22 september 2015 om fastställande av provisoriska åtgärder på området 
internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland (EUT L 248, 24.9.2015, s. 80). 

Rådets beslut (EU) 2016/1754 av den 29 september 2016 om ändring av beslut (EU) 2015/1601 om fastställande av 
provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland (EUT L 268, 1.10.2016, 
s. 82).  

Referensrättsakter  

Kommissionens rekommendation av den 11 januari 2016 om ett frivilligt humanitärt mottagandesystem med 
Turkiet, C(2015) 9490 slutlig). 

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat 
som har ansvaret för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös 
person har gett in i någon medlemsstat (COM(2016) 270 final). 
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Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en unionsram för vidarebosättning och om 
ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 (COM(2016) 468 final). 

18 03 01 02 Stödja den lagliga migrationen till EU, främja en effektiv integrering av tredjelandsmedborgare samt förbättra 
effektiva och rättvisa återvändandestrategier  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

356 348 555 327 634 462 281 207 141 327 634 462 379 106 431,79 233 551 581,18  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att stödja laglig migration i linje med medlemsstaternas ekonomiska och sociala behov, såsom 
arbetsmarknadsbehov och samtidigt bevara integriteten i medlemsstaternas migrationssystem, främja faktisk inte- 
gration av tredjelandsmedborgare och stödja en rättvis och effektiv återvändandepolitik i medlemsstaterna som 
bidrar till att motverka olaglig migration, med tonvikt på hållbart återvändande och ett effektiv återtagande i 
ursprungs- och transitländer. 

Vad gäller laglig migration och integrering av tredjelandsmedborgare är detta anslag avsett att omfatta invandring 
och åtgärder före avresa, integrationsåtgärder, praktiskt samarbete och kapacitetsfrämjande åtgärder i medlems- 
staterna. 

En del av detta anslag ska göras tillgängligt för lokala och regionala myndigheter. 

Vad gäller rättvisa och effektiva återvändandestrategier ska detta anslag omfatta förfaranden och åtgärder vid 
återvändande, praktiskt samarbete och kapacitetsfrämjande åtgärder i medlemsstaterna. 

På kommissionens initiativ får anslaget användas för att finansiera gränsöverskridande åtgärder eller åtgärder av 
intresse för hela unionen. Dessa åtgärder ska i synnerhet utgöra stöd för följande: 

—  Främjande av EU-samarbetet vid genomförande av unionslagstiftning och utbyte av bästa praxis avseende laglig 
migration, integrering av tredjelandsmedborgare och återsändande. God praxis bör inbegripa exempel på 
framgångsrik integration av kvinnliga tredjelandsmedborgare.  

—  Inrättande av nätverk för gränsöverskridande samarbete och pilotprojekt, bland annat innovativa projekt, som 
grundar sig på gränsöverskridande partnerskap mellan organ i minst två medlemsstater och som utformats för att 
främja innovation och underlätta utbyte av erfarenheter och bästa praxis.  

—  Undersökningar och forskning om eventuella nya former av EU-samarbete kring migration, integration och 
återvändande och relevant unionslagstiftning, spridning och utbyte av information om bästa praxis och om 
övriga aspekter av migration, integration och återvändandepolitik, däribland information utåt om unionens 
politiska prioriteringar. 
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—  Medlemsstaternas utveckling och tillämpning av gemensamma statistiska redskap, metoder och indikatorer för 
att mäta den politiska utvecklingen på området laglig migration och integration och återvändande, inbegripet 
köns- och åldersuppdelade uppgifter, och övervakning av tredjelandsmedborgares deltagande i utbildning och på 
arbetsmarknaden.  

—  Förberedelser, övervakning, administrativt och tekniskt stöd samt utveckling av en utvärderingsmekanism som 
krävs för att genomföra migrationspolitiken.  

—  Samarbete med tredjeland med utgångspunkt i unionens övergripande strategi för migration och rörlighet, 
särskild inom ramen för genomförandet av återtagandeavtal, partnerskap för rörlighet.  

—  Informationsåtgärder och kampanjer i tredjeland för att öka medvetenheten om lämpliga lagligar inresevägar och 
riskerna med olaglig migration.  

—  Medvetandegörande åtgärder, information och kommunikation om unionspolitik på området inrikes frågor, 
prioriteringar och framsteg. 

Anslagen ska också täcka Europeiska migrationsnätverkets verksamhet och framtida utveckling. 

Inkomster avsatta för särskilda ändamål kan ge upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med 
artikel 22.1 i budgetförordningen  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 av den 16 april 2014 om allmänna bestämmelser för 
asyl-, migrations- och integrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, före- 
byggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering (EUT L 150, 20.5.2014, s. 112). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 av den 16 april 2014 om inrättande av asyl-, 
migrations- och integrationsfonden, om ändring av rådets beslut 2008/381/EG och om upphävande av Europap- 
arlamentets och rådets beslut nr 573/2007/EG och nr 575/2007/EG och rådets beslut 2007/435/EG (EUT L 150, 
20.5.2014, s. 168).  

18 03 02 Europeiska stödkontoret för asylfrågor  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

18 03 02 108 327 419 108 327 419 94 032 843 94 032 843 91 971 000,—  91 971 000,—  

Reserver (40 02 41) 24 685 306 24 685 306  

Totalt 133 012 725 133 012 725 94 032 843 94 032 843 91 971 000,—  91 971 000,—  
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Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka kontorets personalutgifter samt administrativa utgifter (avdelningarna 1 och 2) och 
driftskostnader i enlighet med arbetsprogrammet (avdelning 3). 

Stödkontoret ska informera Europaparlamentet och rådet om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter 
och administrativa utgifter. 

Behandling som sådana inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 b i budgetförordningen som ska 
föras upp under punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen ska förbehållas belopp som återbetalts i enlighet 
med artikel 17 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudget- 
förordning för de organ som inrättats enligt EUF-fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (EUT L 122, 10.5.2019, s. 1). 

Eventuella inkomster från Islands, Norges, Schweiz och Liechtensteins bidrag, som förs upp under punkt 6 3 1 3 i 
inkomstberäkningen, kan ge upphov till ytterligare anslag enligt bestämmelserna i artikel 21.2 b), e) och f) i 
budgetförordningen. 

Stödkontorets tjänsteförteckning återfinns i bilagan  ”Personal” till detta avsnitt. 

EU-bidraget för 2020 uppgår till sammanlagt 138 758 306 EUR. Ett belopp på 5 745 581 EUR från återvunna 
överskott har lagts till de 133 012 725EUR som förts in i budgeten.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 439/2010 av den 19 maj 2010 om inrättande av ett europeiskt 
stödkontor för asylfrågor (EUT L 132, 29.5.2010, s. 11).  

Referensrättsakter  

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens asylbyrå och om upphävande av 
förordning (EU) nr 439/2010 (COM(2016) 271 final). 

Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens asylbyrå och om upphävande 
av förordning (EU) nr 439/2010 (COM(2018) 633 final).  

18 03 03 Europeiska fingeravtrycksdatabasen (Eurodac)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. 100 000 p.m. 100 000,— 0,—  
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Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för den kommunikationsinfrastruktur som avses i artikel 4.3 i förordning 
(EU) nr 603/2013. Anslaget ska täcka driften av DubliNet. 

Eventuella inkomster från Islands, Norges, Schweiz och Liechtensteins bidrag, som förs upp under punkt 6 3 1 2 i 
inkomstberäkningen, kan medföra avsättning av ytterligare anslag enligt bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i 
budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 2725/2000 av den 11 december 2000 om inrättande av Eurodac för jämförelse av 
fingeravtryck för en effektiv tillämpning av Dublinkonventionen (EGT L 316, 15.12.2000, s. 1) (giltig t.o.m. den 
19 juli 2015). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 603/2013 av den 26 juni 2013 om inrättande av Eurodac för 
jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer 
för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en 
tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat och för när medlemsstaternas 
brottsbekämpande myndigheter begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål, samt om 
ändring av förordning (EU) nr 1077/2011 om inrättande av en europeisk byrå för den operativa förvaltningen av 
stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (omarbetning) (EUT L 180, 29.6.2013, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för 
att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en 
tredjelandsmedborgare eller en statslös person har gett in i någon medlemsstat (omarbetning) (EUT L 180, 
29.6.2013, s. 31). 

Referensrättsakter  

Kommissionens förordning (EG) nr 1560/2003 av den 2 september 2003 om tillämpningsföreskrifter till rådets 
förordning (EG) nr 343/2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att 
pröva en asylansökan som en medborgare i tredje land har gett in i någon medlemsstat (EUT L 222, 5.9.2003, s. 3). 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 118/2014 av den 30 januari 2014 om ändring av förordning (EG) 
nr 1560/2003 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 343/2003 om kriterier och mekanismer för 
att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredjeland har gett 
in i någon medlemsstat (EUT L 39, 8.2.2014, s. 1). 
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18 03 51 Slutförande av insatser och program på området återvändande, flyktingar och migrationsströmmar  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 273 149,05 7 663 389,42  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år.  

Rättslig grund  

Rådets direktiv 2001/55/EG av den 20 juli 2001 om miniminormer för att ge tillfälligt skydd vid massiv 
tillströmning av fördrivna personer och om åtgärder för att främja en balans mellan medlemsstaternas insatser för 
att ta emot dessa personer och bära följderna av detta (EGT L 212, 7.8.2001, s. 12). 

Rådets beslut 2002/463/EG av den 13 juni 2002 om antagande av ett handlingsprogram för administrativt samarbete 
om yttre gränser, visering, asyl och invandring (Argoprogrammet) (EGT L 161, 19.6.2002, s. 11). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska återvänd- 
andefonden för perioden 2008–2013 som en del av det allmänna handlingsprogrammet Solidaritet och hantering av 
migrationsströmmar och återkallande av rådets beslut 2004/904/EG (EUT L 144, 6.6.2007, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 575/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska flykting- 
fonden för perioden 2008–2013 som en del av det allmänna programmet Solidaritet och hantering av migrations- 
strömmar (EUT L 144, 6.6.2007, s. 45). 

Rådets beslut 2007/435/EG av den 25 juni 2007 om inrättande av Europeiska fonden för integration av tredjeland- 
smedborgare under perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet Solidaritet och hantering av 
migrationsströmmar (EUT L 168, 28.6.2007, s. 18). 

Rådets beslut 2008/381/EG av den 14 maj 2008 om inrättande av ett europeiskt migrationsnätverk (EUT L 131, 
21.5.2008, s. 7). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och 
förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (EUT L 348, 
24.12.2008, s. 98). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 458/2010/EU av den 19 maj 2010 om ändring av beslut nr 573/2007/EG om 
inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013 och om avskaffande av finansieringen av vissa 
gemenskapsåtgärder samt om nya gränser för högsta tillåtna finansiering (EUT L 129, 28.5.2010, s. 1). 
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Referensrättsakter  

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 2 maj 2005 om inrättande av ett 
ramprogram för solidaritet och hantering av migrationsströmmar för perioden 2007–2013 (KOM(2005) 123 slutlig). 

Kommissionens beslut 2007/815/EG av den 29 november 2007 om genomförande av Europaparlamentets och rådets 
beslut nr 573/2007/EG med avseende på antagandet av strategiska riktlinjer för 2008–2013 (EUT L 326, 
12.12.2007, s. 29). 

Kommissionens beslut 2007/837/EG av den 30 november 2007 om genomförande av Europaparlamentets och rådets 
beslut nr 575/2007/EG med avseende på antagandet av strategiska riktlinjer för 2008–2013 (EUT L 330, 
15.12.2007, s. 48). 

Kommissionens beslut 2008/22/EG av den 19 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets 
och rådets beslut nr 573/2007/EG om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013 som en del 
av det allmänna programmet Solidaritet och hantering av migrationsströmmar när det gäller medlemsstaternas 
förvaltnings- och kontrollsystem, reglerna för administrativ och ekonomisk förvaltning samt stödberättigande 
utgifter för projekt som medfinansieras av fonden (EUT L 7, 10.1.2008, s. 1). 

Kommissionens beslut 2008/457/EG av den 5 mars 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets beslut 2007/435/EG 
om inrättande av Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare för perioden 2007–2013 som en del av 
det allmänna programmet Solidaritet och hantering av migrationsströmmar när det gäller medlemsstaternas 
förvaltnings- och kontrollsystem, reglerna för administrativ och ekonomisk förvaltning samt stödberättigande 
utgifter för projekt som medfinansieras av fonden (EUT L 167, 27.6.2008, s. 69). 

Kommissionens beslut 2008/458/EG av den 5 mars 2008 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och 
rådets beslut nr 575/2007/EG om inrättande av Europeiska återvändandefonden för perioden 2008–2013 som en del 
av det allmänna programmet Solidaritet och hantering av migrationsströmmar när det gäller medlemsstaternas 
förvaltnings- och kontrollsystem, reglerna för administrativ och ekonomisk förvaltning samt stödberättigande 
utgifter för projekt som medfinansieras av fonden (EUT L 167, 27.6.2008, s. 135).  

18 03 77 Pilotprojekt och förberedande åtgärder  

18 03 77 04 Pilotprojekt – Kontakt- och diskussionsnätverk för särskilt utvalda kommuner och lokala myndigheter när det gäller 
erfarenheter och bästa praxis avseende vidarebosättning och integration av flyktingar  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom detta pilotprojekt. 

III/1000 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 18 —  MIGRATION OCH INRIKES FRÅGOR

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2007&mm=12&jj=12&type=L&nnn=326&pppp=0029&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2007&mm=12&jj=12&type=L&nnn=326&pppp=0029&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2007&mm=12&jj=15&type=L&nnn=330&pppp=0048&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2007&mm=12&jj=15&type=L&nnn=330&pppp=0048&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2008&mm=01&jj=10&type=L&nnn=007&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2008&mm=06&jj=27&type=L&nnn=167&pppp=0069&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2008&mm=06&jj=27&type=L&nnn=167&pppp=0135&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 18 03 — ASYL OCH MIGRATION  (forts.)  

18 03 77  (forts.)  

18 03 77 04  (forts.) 

Rättslig grund 

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

18 03 77 05 Pilotprojekt – Bistånd till personer som utsatts för tortyr  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 746,93  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom detta pilotprojekt. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

18 03 77 06 Förberedande åtgärd  –  Möjliggöra flyktingars vidarebosättning i samband med katastrofer  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom denna förberedande åtgärd. 

5.7.2019 SV III/1001Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 18  — MIGRATION OCH INRIKES FRÅGOR

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 18 03  — ASYL OCH MIGRATION  (forts.) 

18 03 77  (forts.)  

18 03 77 06 (forts.) 

Rättslig grund 

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

18 03 77 07 Pilotprojekt –  Analys av strategier för att ta emot, skydda och integrera underåriga utan medföljande vuxen som 
kommer till unionen  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom detta pilotprojekt.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

18 03 77 08 Förberedande åtgärd –  Kontakt- och diskussionsnätverk för särskilt utvalda kommuner och lokala myndigheter när 
det gäller erfarenheter och bästa praxis avseende vidarebosättning och integration av flyktingar  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom denna förberedande åtgärd. 

III/1002 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 18 —  MIGRATION OCH INRIKES FRÅGOR

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 18 03 — ASYL OCH MIGRATION  (forts.)  

18 03 77  (forts.)  

18 03 77 08  (forts.) 

Rättslig grund 

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

18 03 77 09 Förberedande åtgärd  –  Finansiering för rehabilitering av tortyroffer  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 109 803,13  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

18 03 77 12 Förberedande åtgärd  –  Omsorgstjänst för stöd till ensamkommande minderåriga flyktingar och migranter i Europa  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden. 

5.7.2019 SV III/1003Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 18  — MIGRATION OCH INRIKES FRÅGOR

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 18 03  — ASYL OCH MIGRATION  (forts.) 

18 03 77  (forts.)  

18 03 77 12 (forts.) 

Rättslig grund 

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

III/1004 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 18 —  MIGRATION OCH INRIKES FRÅGOR

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 18 04 — FRÄMJA EUROPEISKT MEDBORGARSKAP  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

18 04 FRÄMJA EURO- 
PEISKT MEDBOR- 
GARSKAP  

18 04 01 Ett Europa för 
medborgarna  –  Stärka 
hågkomsten och 
förbättra möjligheterna 
för medborgaren- 
gagemang på 
unionsnivå  

18 04 01 01 Ett Europa för 
medborgarna  –  Stärka 
hågkomsten och 
förbättra möjligheterna 
för medborgaren- 
gagemang på unionsnivå 3 25 959 000 25 000 000 25 189 000 26 000 000 24 632 327,90 25 518 460,93 102,07 

18 04 01 02 Det europeiska medbor- 
garinitiativet 3 1 385 000 1 030 751 p.m. p.m. 739 825,70 907 136,47 88,01  

Reserver (40 02 41) 1 085 000 814 000  

1 385 000 1 030 751 1 085 000 814 000 739 825,70 907 136,47  

Artikel 18 04 01  –  
Delsumma 

27 344 000 26 030 751 25 189 000 26 000 000 25 372 153,60 26 425 597,40 
101,52  

Reserver (40 02 41) 1 085 000 814 000  

27 344 000 26 030 751 26 274 000 26 814 000 25 372 153,60 26 425 597,40  

18 04 51 Slutförande av 
programmet Ett Europa 
för medborgarna 
(2007–2013)  3 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Kapitel 18 04  –  Totalt 27 344 000 26 030 751 25 189 000 26 000 000 25 372 153,60 26 425 597,40 101,52  

Reserver (40 02 41) 1 085 000 814 000  

27 344 000 26 030 751 26 274 000 26 814 000 25 372 153,60 26 425 597,40  

18 04 01 Ett Europa för medborgarna –  Stärka hågkomsten och förbättra möjligheterna för medborgarengagemang på 
unionsnivå  

18 04 01 01 Ett Europa för medborgarna –  Stärka hågkomsten och förbättra möjligheterna för medborgarengagemang på 
unionsnivå 

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

25 959 000 25 000 000 25 189 000 26 000 000 24 632 327,90 25 518 460,93 

5.7.2019 SV III/1005Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 18  — MIGRATION OCH INRIKES FRÅGOR



 

KAPITEL 18 04  — FRÄMJA EUROPEISKT MEDBORGARSKAP  (forts.) 

18 04 01  (forts.)  

18 04 01 01 (forts.) 

Anmärkningar  

Med det övergripande målet att föra Europa närmare medborgarna, är de allmänna målen för programmet Ett Europa 
för medborgarna att bidra till medborgarnas kunskaper om unionen och främja ett europeiskt medborgarskap och 
förbättra möjligheterna till medborgarnas demokratiska och medborgerliga deltagande på unionsnivå. 

Detta anslag är avsett att täcka åtgärder som partnerskap, strukturellt stöd, hågkomstprojekt, unionens historia och 
identitet, medborgarmöten, vänortsnätverk, medborgarprojekt och civila samhällets projekt, inbördes granskningar, 
undersökningar och kommunikation, stödåtgärder, evenemang och stödstrukturer i medlemsstaterna, inbegripet 
projekt som drivs av civilsamhällets organisationer för att främja integration, språklig mångfald, sammanhållning 
och icke-diskriminering, med särskilt fokus på europeiska minoriteter. 

Syftet med anslaget är även att främja det europeiska medborgarskapet genom att på unionens samtliga officiella 
språk informera medborgarna om deras rättigheter som unionsmedborgare, om möjligheterna för medborgaren- 
gagemang på EU-nivå och om hur unionen påverkar deras vardag. 

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa belopp  –  som 
härrör från Eftaländernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som 
avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. 
De medför avsättning av motsvarande anslag till denna del i utgiftsberäkningen och användning av dessa enligt 
bilagan  ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”, som ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster till följd av att kandidatländer och i förekommande fall potentiella kandidater i västra Balkan 
deltar i unionsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs 
till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EU) nr 390/2014 av den 14 april 2014 om inrättande av programmet ”Ett Europa för medbor- 
garna”  för perioden 2014–2020 (EUT L 115, 17.4.2014, s. 3), särskilt artikel 2. 

18 04 01 02 Det europeiska medborgarinitiativet  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

18 04 01 02 1 385 000 1 030 751 p.m. p.m. 739 825,70 907 136,47  

Reserver (40 02 41) 1 085 000 814 000  

Totalt 1 385 000 1 030 751 1 085 000 814 000 739 825,70 907 136,47 

III/1006 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 18 —  MIGRATION OCH INRIKES FRÅGOR

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2014&mm=04&jj=17&type=L&nnn=115&pppp=0003&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 18 04 — FRÄMJA EUROPEISKT MEDBORGARSKAP  (forts.)  

18 04 01  (forts.)  

18 04 01 02  (forts.) 

Anmärkningar  

Det övergripande syftet med denna punkt är att stärka unionens demokratiska funktionssätt genom att ge de 
europeiska medborgarna rätt att inom ramen för ett europeiskt medborgarinitiativ delta i unionens demokratiska liv. 

Detta anslag är också tänkt att finansiera informationskampanjer för att öka allmänhetens kännedom om det 
europeiska medborgarinitiativet, liksom utgifter för översättning eller för organisationers deltagande i möten med 
kommissionen. 

Detta anslag är avsett för utveckling och förbättring av det europeiska medborgarinitiativets it-system, särskilt 
medborgarinitiativets register och insamlingen av stödförklaringar via internet. 

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa belopp – som 
härrör från Eftaländernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  – utgör inkomster som 
avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. 
De medför avsättning av motsvarande anslag till denna del i utgiftsberäkningen och användning av dessa enligt 
bilagan  ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”, som ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster till följd av att kandidatländer och i tillämpliga fall potentiella kandidatländer på västra Balkan 
deltar i unionsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs 
till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 februari 2011 om medborgarinitiativet 
(EUT L 65, 11.3.2011, s. 1). 

Rådets förordning (EU) nr 390/2014 av den 14 april 2014 om inrättande av programmet ”Ett Europa för medbor- 
garna” för perioden 2014–2020 (EUT L 115, 17.4.2014, s. 3), särskilt artikel 2. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/788 av den 17 april 2019 om det europeiska medbor- 
garinitiativet (EUT L 130, 17.5.2019, s. 55).  

18 04 51 Slutförande av programmet Ett Europa för medborgarna (2007–2013)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

5.7.2019 SV III/1007Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 18  — MIGRATION OCH INRIKES FRÅGOR

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2011&mm=03&jj=11&type=L&nnn=065&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2014&mm=04&jj=17&type=L&nnn=115&pppp=0003&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2019&mm=05&jj=17&type=L&nnn=130&pppp=0055&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 18 04  — FRÄMJA EUROPEISKT MEDBORGARSKAP  (forts.) 

18 04 51  (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1904/2006/EG av den 12 december 2006 om inrättande av programmet 
Ett Europa för medborgarna för åren 2007–2013 i syfte att främja ett aktivt europeiskt medborgarskap (EUT L 378, 
27.12.2006, s. 32). 

III/1008 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 18 —  MIGRATION OCH INRIKES FRÅGOR

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2006&mm=12&jj=27&type=L&nnn=378&pppp=0032&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2006&mm=12&jj=27&type=L&nnn=378&pppp=0032&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 18 05 — HORISONT 2020  –  FORSKNING MED ANKNYTNING TILL SÄKERHET  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

18 05 HORISONT 2020  –  
FORSKNING MED 
ANKNYTNING TILL 
SÄKERHET  

18 05 03 Samhällsutmaningar  

18 05 03 01 Främjande av säkra 
europeiska samhällen 1,1 195 504 220 168 549 256 176 575 555 171 687 622 161 585 834,73 117 200 718,71 69,53  

Artikel 18 05 03  –  
Delsumma 

195 504 220 168 549 256 176 575 555 171 687 622 161 585 834,73 117 200 718,71 69,53  

18 05 50 Anslag som kommer 
från bidrag från tredje 
part (utanför Euro- 
peiska ekonomiska 
samarbetsområdet) till 
forskning och teknisk 
utveckling  

18 05 50 01 Anslag som kommer 
från bidrag från tredje 
part (utanför Europeiska 
ekonomiska samarbet- 
sområdet) till forskning 
och teknisk utveckling 
(2014–2020) 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 12 594 209,46 2 983 223,52 

18 05 50 02 Anslag som kommer 
från bidrag från tredje 
part (utanför Europeiska 
ekonomiska samarbet- 
sområdet) till forskning 
och teknisk utveckling 
(före 2014) 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 438 081,30  

Artikel 18 05 50  –  
Delsumma 

p.m. p.m. p.m. p.m. 12 594 209,46 3 421 304,82  

18 05 51 Slutförande av tidigare 
ramprogram för 
forskning – Sjunde 
ramprogrammet – EG 
(2007–2013)  1,1 p.m. 3 060 000 p.m. 10 089 391 203 060,50 23 137 070,39 756,11 

Kapitel 18 05  –  Totalt 195 504 220 171 609 256 176 575 555 181 777 013 174 383 104,69 143 759 093,92 83,77  
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Anmärkningar  

Dessa anmärkningar gäller samtliga budgetposter i detta kapitel. 

Dessa anslag kommer att användas till Horisont 2020  –  ramprogrammet för forskning och innovation, vilket 
omfattar perioden 2014–2020 och till fullbordandet av föregående forskningsprogram (sjunde ramprogrammet). 

Horisont 2020 kommer att spela en central roll i genomförandet av Europa 2020-strategins flaggskeppsinitiativ  
”Innovationsunionen”  och i andra flaggskeppsinitiativ, särskilt  ”Ett resurseffektivt Europa”, ”En integrerad indus- 
tripolitik för en globaliserad tid” och  ”En digital agenda för Europa”, samt i utvecklingen och användningen av det 
europeiska forskningsområdet. Horisont 2020 ska bidra till att skapa en ekonomi baserad på kunskap och innovation 
inom hela unionen genom att fungera som hävstång för tillräcklig ytterligare finansiering av forskning, utveckling 
och innovation. 

Verksamheten kommer att genomföras för att eftersträva de allmänna målen i artikel 179 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, för att bidra till framväxten av ett kunskapssamhälle med utgångspunkt i det europeiska 
området för forskning, dvs. genom stöd till gränsöverskridande samarbete på alla nivåer i hela EU för att föra den 
europeiska forskningens dynamik, skaparkraft och styrka till kunskapens yttersta gränser, stärka de mänskliga 
resurserna för forskning och teknik i Europa, kvantitativt och kvalitativt, stärka forsknings- och innovationska- 
paciteten i hela Europa samt säkerställa att dessa resurser utnyttjas på bästa sätt. 

I Horisont 2020 behandlas jämställdhet som en övergripande fråga för att rätta till obalansen mellan kvinnor och 
män och integrera ett jämställdhetsperspektiv i forskning och innovation. Särskild hänsyn ska tas till behovet av att 
stärka kvinnors deltagande på alla nivåer, även i beslutsfattande, inom forskning och innovation. 

Anslagen under dessa artiklar och punkter ska också täcka följande: kostnader för möten, konferenser, workshoppar 
och seminarier på hög vetenskaplig eller teknisk nivå som är av europeiskt intresse och som kommissionen 
arrangerar, finansiering av analyser och utvärderingar på hög vetenskaplig eller teknisk nivå som genomförs på 
unionens uppdrag för att utforska nya forskningsområden som lämpar sig för unionsinsatser (bland annat inom 
ramen för det europeiska området för forskningsverksamhet) och åtgärder för uppföljning eller spridning av 
programmens resultat (även beträffande åtgärder som genomförs inom ramen för föregående ramprogram). 

Detta anslag kommer att användas i enlighet med Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 1290/2013 av 
den 11 december 2013 om reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning 
och innovation (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1906/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 81). 

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna budgetrubrik. Dessa belopp  
–  som härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som 
avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, 
och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet” som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten. 

För några av dessa projekt inom det europeiska samarbetet inom vetenskaplig och teknisk forskning finns 
möjligheten att tredjeländer eller institut från tredjeländer medverkar. Alla ekonomiska bidrag som tas upp i 
punkterna 6 0 1 3 och 6 0 1 5 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i 
enlighet med artikel 21 i budgetförordningen. 

Inkomster från stater som medverkar i det europeiska samarbetet inom vetenskaplig och teknisk forskning som förs 
in i punkt 6 0 1 6 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med 
artikel 21 i budgetförordningen. 
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Eventuella inkomster från kandidatländernas bidrag för deltagande i unionsprogrammen och i förekommande fall 
från de potentiella kandidaterna på västra Balkan, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda 
till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. 

Alla inkomster från bidrag från utomstående organ till unionens verksamhet som tas upp i punkt 6 0 3 3 i 
inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21 i budgetför- 
ordningen. 

Ytterligare anslag kommer att ställas till förfogande under punkt 18 05 50 01. 

Administrativa anslag för detta kapitel kommer att tillhandahållas enligt artikel 18 01 05.  

18 05 03 Samhällsutmaningar  

18 05 03 01 Främjande av säkra europeiska samhällen  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

195 504 220 168 549 256 176 575 555 171 687 622 161 585 834,73 117 200 718,71  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka följande: 

—  Stödja unionens politik för inre och yttre säkerhet och samtidigt stärka konkurrenskraften och teknikbasen för 
unionens säkerhetsindustri och främja samarbete mellan leverantörer och användare av säkerhetslösningar. 
Verksamheten kommer att inriktas på att utveckla innovativ teknik och innovativa lösningar för att avhjälpa 
säkerhetsbrister och förebygga säkerhetshot. Verksamheten ska inriktas på att bekämpa brottslighet och 
terrorism: skydd av kritisk infrastruktur, stärka säkerheten genom gränsförvaltning, samt öka Europas tålighet 
mot kriser och katastrofer och samtidigt skydda personuppgifter och de grundläggande mänskliga rättigheterna. 

—  Stödja uppbyggnaden av evidensbasen, innovationsunionen och det europeiska området för forskning, vilket är 
en förutsättning för utvecklingen av innovativa samhällen och satsningar i Europa, genom medborgarnas, 
företagens och användarnas delaktighet i forskning och innovation och främjandet av en samordnad forsknings- 
och innovationspolitik i en globaliserad värld.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104). 

Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande 
av Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/ 
971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965), särskilt 
artikel 3.3 g. 
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18 05 03  (forts.)  

18 05 03 01 (forts.)  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013  –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1).  

18 05 50 Anslag som kommer från bidrag från tredje part (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) till 
forskning och teknisk utveckling  

18 05 50 01 Anslag som kommer från bidrag från tredje part (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) till forskning 
och teknisk utveckling (2014–2020)  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 12 594 209,46 2 983 223,52  

Anmärkningar  

Denna artikel är avsedd att täcka de utgifter som hör samman med sådana inkomster som gör det möjligt att avsätta 
ytterligare anslag från tredje part eller tredjeländer (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) som deltar i 
projekt inom forskning och teknisk utveckling under åren 2014–2020. 

Alla inkomster som förts upp under punkterna 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 och 6 0 3 3 i inkomstberäkningen kan 
leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen. 

Motsvarande belopp beräknas uppgå till 13 102 000 euro. 

18 05 50 02 Anslag som kommer från bidrag från tredje part (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) till forskning 
och teknisk utveckling (före 2014)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  438 081,30  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka de utgifter som hör samman med sådana inkomster som gör det möjligt att avsätta 
ytterligare anslag från tredje part eller tredjeland (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) som deltar i 
projekt inom forskning och teknisk utveckling från tiden före 2014. 

Alla inkomster som förts upp under punkterna 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 och 6 0 3 3 i inkomstberäkningen kan 
leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen. 
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18 05 51 Slutförande av tidigare ramprogram för forskning – Sjunde ramprogrammet  – EG (2007–2013)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 3 060 000 p.m. 10 089 391 203 060,50 23 137 070,39  

Anmärkningar  

Detta anslag ska täcka betalningar av åtaganden som återstår att reglera från tidigare år. 

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll nr 32, ska läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp –  som 
härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster avsatta för 
särskilda ändamål i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 e), f) och g) i budgetförordningen, och medför 
avsättning av motsvarande anslag till denna del i utgiftsberäkningen och användning av dessa enligt bilagan 
”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”, som ingår i den allmänna budgeten. 

Detta anslag är också avsett att täcka utgifter som motsvarar intäkter som leder till att ytterligare anslag ställs till 
förfogande från tredje part eller tredjeländer (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) som medverkar i 
projekt inom forskning och teknisk utveckling. 

Alla inkomster som förts upp under punkterna 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 och 6 0 3 3 i inkomstberäkningen kan 
leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens 
sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) 
(EUT L 412, 30.12.2006, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1906/2006 av den 18 december 2006 om regler för företags, 
forskningscentrums och universitets deltagande i sjunde ramprogrammet och för spridning av forskningsresultat 
(2007–2013) (EUT L 391, 30.12.2006, s. 1). 

Rådets beslut 2006/971/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet  ”Samarbete” för genomförande 
av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och 
demonstration (2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 86). 
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KAPITEL 18 06  — NARKOTIKABEKÄMPNING 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

18 06 NARKOTIKABE- 
KÄMPNING  

18 06 01 Stöd till initiativ på 
området för narkotika- 
politik  3 2 999 000 2 300 000 2 875 000 2 686 612 2 749 000,— 2 990 853,08 130,04  

18 06 02 Europeiska centrumet 
för kontroll av 
narkotika och narkoti- 
kamissbruk (ECNN)  3 16 266 349 16 266 349 15 096 836 15 096 836 15 445 600,— 15 445 600,— 94,95  

18 06 51 Fullbordande av 
verksamhet inom 
området för före- 
byggande av narkotika- 
missbruk samt 
information  3 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 

Kapitel 18 06  –  Totalt 19 265 349 18 566 349 17 971 836 17 783 448 18 194 600,— 18 436 453,08 99,30  

18 06 01 Stöd till initiativ på området för narkotikapolitik  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

2 999 000 2 300 000 2 875 000 2 686 612 2 749 000,— 2 990 853,08  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att stödja initiativ på området för narkotikapolitik avseende rättsligt samarbete och brottsföre- 
byggande åtgärder som är nära kopplade till det allmänna målet för programmet Rättsliga frågor (nedan kallat  
programmet), i den mån de inte omfattas av fonden för inre säkerhet vad gäller ekonomiskt stöd till polissamarbete, 
förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering eller av programmet Hälsa för tillväxt. 

Detta anslag är särskilt avsett att täcka utgifterna för följande typer av åtgärder:  

—  Analysverksamhet, såsom insamling av data och statistik; utveckling av gemensamma metoder och i före- 
kommande fall indikatorer eller riktmärken; undersökningar, forskning och opinionsundersökningar; utvärder- 
ingar; utarbetande och offentliggörande av handledningar, rapporter och utbildningsmaterial; workshoppar, 
seminarier, expertmöten och konferenser.  

—  Utbildningsverksamhet för domare och övrig personal inom rättväsendet, till exempel personalutbyten, work- 
shoppar, seminarier, utbildning för utbildare, inbegripet språklig fortbildning på området för juridisk terminologi, 
och utformning av verktyg för utbildning online eller andra utbildningsmoduler.  

—  Ömsesidigt lärande, samarbete, insatser för att öka medvetenheten och informationsspridning, till exempel 
kartläggning och utbyte av god praxis, nyskapande lösningar och erfarenheter; organisation av inbördes 
utvärdering och ömsesidigt lärande; organisation av konferenser, seminarier, informationskampanjer inklusive 
institutionell kommunikation om unionens politiska prioriteringar i den mån dessa har samband med målen för 
programmet; sammanställning och publicering av material för spridning av information om programmet och dess 
resultat; utveckling, drift och underhåll av IKT-system och IKT-verktyg, inbegripet vidareutveckling av den 
europeiska e-juridikportalen såsom ett verktyg för att förbättra medborgarnas tillgång till rättvisa. 
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18 06 01  (forts.)  

—  Stöd till aktörer som bidrar till att förverkliga programmets mål, till exempel medlemsstaterna vid genomförandet 
av unionslagstiftning och unionsstrategier, europeiska nyckelaktörer och nätverk på europeisk nivå, inbegripet på 
området för juridisk utbildning; nätverksarbete på europeisk nivå mellan specialiserade organ och enheter samt 
nationella, regionala och lokala myndigheter och icke-statliga organisationer. 

Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 
och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna artikel. Dessa belopp –  som härrör från 
Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som avsätts för att 
täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför 
avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska samarbetsom- 
rådet”  som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster som följer av att anslutande länder, kandidatländer och potentiella kandidater deltar i union- 
sprogram och som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till 
förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1382/2013 av den 17 december 2013 om inrättande av ett 
program Rättsliga frågor för perioden 2014–2020 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 73), särskilt artikel 4.1 d och 
artikel 6.1.  

18 06 02 Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

16 266 349 16 266 349 15 096 836 15 096 836 15 445 600,— 15 445 600,—  

Anmärkningar  

Detta anslag ska täcka centrumets personalutgifter samt administrativa utgifter (avdelningarna 1 och 2) och 
driftskostnader i enlighet med arbetsprogrammet (avdelning 3). 

Centrumet ska informera Europaparlamentet och rådet om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och 
administrativa utgifter. 

Behandling som sådana inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 b i budgetförordningen som ska 
föras upp under punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen ska förbehållas belopp som återbetalts i enlighet 
med artikel 17 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudget- 
förordning för de organ som inrättats enligt EUF-fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (EUT L 122, 10.5.2019, s. 1). 

Centrumets tjänsteförteckning återfinns i bilagan  ”Personal” till detta avsnitt. 
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18 06 02  (forts.)  

EU-bidraget för 2020 uppgår till sammanlagt 16 288 600 EUR. Ett belopp på 22 251 EUR från återvunna överskott 
har lagts till de 16 266 349 EUR som förts in i budgeten.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1920/2006 av den 12 december 2006 om Europeiska centrumet 
för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EUT L 376, 27.12.2006, s. 1).  

18 06 51 Fullbordande av verksamhet inom området för förebyggande av narkotikamissbruk samt information  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för åtaganden som gjorts föregående år. 

Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 
och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna artikel. Dessa belopp  –  som härrör från 
Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som avsätts för att 
täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför 
avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska samarbetsom- 
rådet” som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1150/2007/EG av den 25 september 2007 om inrättande för perioden 
2007–2013 av det särskilda programmet Förebyggande av och information om narkotikamissbruk som en del av det 
allmänna programmet Grundläggande rättigheter och rättvisa (EUT L 257, 3.10.2007, s. 23).  

Referensrättsakter  

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 6 april 2005 om inrättande av ett 
ramprogram om grundläggande rättigheter och rättvisa för perioden 2007–2013 (KOM(2005) 122). 
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KAPITEL 18 07 — INSTRUMENT FÖR KRISSTÖD INOM UNIONEN  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

18 07 INSTRUMENT FÖR 
KRISSTÖD INOM 
UNIONEN  

18 07 01 Krisstöd inom unionen  3 p.m. p.m. p.m. 69 287 000 199 000 000,— 225 852 046,81  

Kapitel 18 07 – Totalt p.m. p.m. p.m. 69 287 000 199 000 000,— 225 852 046,81  

18 07 01 Krisstöd inom unionen  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 69 287 000 199 000 000,— 225 852 046,81  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av stöd för krisstödsinsatser för att hantera akuta och exceptionella 
behov i medlemsstaterna till följd av en naturkatastrof eller en katastrof som orsakas av människor, såsom en plötslig 
och massiv tillströmning av tredjelandsmedborgare (flyktingar och migranter) till deras territorium. 

Detta kan ske i form av en behovsbaserad krisreaktion som kompletterar de berörda medlemsstaternas reaktioner, i 
syfte att rädda liv, förebygga och lindra mänskligt lidande samt slå vakt om människovärdet. Krisinsatser kan 
omfatta bistånd, undsättning och, vid behov, skyddsinsatser för att rädda och skydda människoliv vid och 
omedelbart efter katastrofer. Detta anslag är även avsett att täcka inköp och leverans av de produkter och den 
materiel som är nödvändiga för genomförandet av åtgärder för krisstöd, inbegripet byggande av bostäder eller skydd 
för de berörda befolkningarna, återanpassnings- och återuppbyggnadsarbeten på kort sikt, särskilt avseende 
utrustning, lagring, transporter, logistiskt stöd och distribution av hjälpen samt andra åtgärder som syftar till att 
underlätta fritt tillträde till mottagarna av biståndet. 

Anslaget får användas för att finansiera inköp och leverans av livsmedel eller övriga produkter och annan utrustning 
som behövs för att förverkliga krisstödet. 

Anslaget kan även täcka andra kostnader som har direkt anknytning till genomförandet av krisstöd och kostnaderna 
för de åtgärder som är nödvändiga för detta inom erforderliga tidsramar och på villkor som på samma gång svarar 
mot mottagarnas behov och målen avseende största möjliga kostnadseffektivitet och bättre insyn. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster från finansiella bidrag från offentliga och privata givare som 
förs upp under punkt 6 0 2 1 i inkomstberäkningen.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EU) 2016/369 av den 15 mars 2016 om tillhandahållande av krisstöd inom unionen (EUT L 70, 
16.3.2016, s. 1). 
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AVDELNING 19 

UTRIKESPOLITISKA INSTRUMENT  

III/1018 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN



 

AVDELNING 19 

UTRIKESPOLITISKA INSTRUMENT 

Allmän sammanfattning av anslag (2020 och 2019) och genomförande (2018)  

Avdelning 
Kapitel 

Rubrik 
Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

19 01 ADMINISTRATIVA 
UTGIFTER FÖR POLITI- 
KOMRÅDET UTRIKES- 
POLITISKA INSTRUMENT 30 783 358 30 783 358 29 315 175 29 315 175 27 477 566,94 27 477 566,94 

19 02 INSTRUMENT SOM BIDRAR 
TILL STABILITET OCH FRED 
(ICSP)  –  KRISHANTERING, 
KONFLIKTFÖREBYG- 
GANDE, FREDSSKAPANDE 
OCH KRISBEREDSKAP 305 857 177 272 000 000 292 337 177 247 000 000 288 836 660,93 261 279 695,30 

19 03 GEMENSAM UTRIKES- OCH 
SÄKERHETSPOLITIK (GUSP) 351 427 000 328 150 000 334 357 000 305 000 000 369 981 592,21 315 433 453,68 

19 04 VALOBSERVATÖR- 
SUPPDRAG 48 442 462 42 000 000 47 222 896 35 000 000 41 850 911,23 45 038 215,38 

19 05 SAMARBETE MED TREDJE- 
LÄNDER INOM RAMEN FÖR 
PARTNERSKAPSINSTRU- 
MENTET 156 145 000 124 102 724 148 167 000 88 767 970 140 309 333,36 115 145 791,33 

19 06 INFORMATIONS- 
VERKSAMHET OM 
UNIONENS YTTRE FÖRBIN- 
DELSER 15 500 000 15 800 000 18 000 000 16 500 000 16 100 000,—  16 284 778,51  

Avdelning 19 –  Totalt 908 154 997 812 836 082 869 399 248 721 583 145 884 556 064,67 780 659 501,14  
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AVDELNING 19 

UTRIKESPOLITISKA INSTRUMENT 

KAPITEL 19 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET UTRIKESPOLITISKA INSTRUMENT  

Artiklarna 1, 2, 3 och 5 redovisas i närmare detalj i kapitel XX 01 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 
Genomförande 

2018 
% 

2018–2020 

19 01 ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITI- 
KOMRÅDET UTRIKESPOLITISKA INSTRUMENT  

19 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda på politi- 
kområdet Utrikespolitiska instrument  

19 01 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda –  Huvud- 
kontoret 5,2 8 938 278 8 252 441 7 981 626,33 89,30 

19 01 01 02 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda –  Unionens 
delegationer 5,2 2 019 579 1 878 973 1 839 602,24 91,09  

Artikel 19 01 01 –  Delsumma 10 957 857 10 131 414 9 821 228,57 89,63  

19 01 02 Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd 
för politikområdet Utrikespolitiska instrument  

19 01 02 01 Extern personal  –  Huvudkontoret 5,2 2 383 911 2 278 355 2 041 067,41 85,62 

19 01 02 02 Extern personal  –  Unionens delegationer 5,2 69 792 68 808 61 867,34 88,65 

19 01 02 11 Andra administrativa utgifter –  Huvudkontoret 5,2 565 407 554 844 559 730,—  99,00 

19 01 02 12 Andra administrativa utgifter –  Unionens delegationer 5,2 80 535 80 042 80 814,77 100,35  

Artikel 19 01 02 – Delsumma 3 099 645 2 982 049 2 743 479,52 88,51  

19 01 03 Utgifter för utrustning och tjänster för informations- och 
kommunikationsteknik, byggnader och därmed 
förknippade utgifter för politikområdet Utrikespolitiska 
instrument  

19 01 03 01 Utgifter för utrustning och tjänster för informations- och 
kommunikationsteknik 5,2 586 330 553 251 638 961,07 108,98 
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KAPITEL 19 01  —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET UTRIKESPOLITISKA INSTRUMENT  (forts.)  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 
Genomförande 

2018 
% 

2018–2020  

19 01 03 (forts.) 

19 01 03 02 Byggnader och relaterade utgifter –  Unionens delegationer 5,2 357 526 374 734 340 185,23 95,15  

Artikel 19 01 03 –  Delsumma 943 856 927 985 979 146,30 103,74  

19 01 04 Stödutgifter för insatser och program på politikområdet 
Utrikespolitiska instrument  

19 01 04 01 Stödutgifter för instrument som bidrar till stabilitet och fred 4 8 400 000 8 200 000 7 100 725,83 84,53 

19 01 04 02 Stödutgifter för gemensam utrikes- och säkerhetspolitik 
(Gusp) 4 500 000 500 000 652 864,95 130,57 

19 01 04 03 Stödutgifter för det europeiska instrumentet för demokrati 
och mänskliga rättigheter –  Utgifter avseende valobserv- 
atörsuppdrag 4 743 000 736 727 766 715,87 103,19 

19 01 04 04 Stödutgifter för partnerskapsinstrumentet 4 6 139 000 5 798 000 5 307 405,90 86,45  

Artikel 19 01 04 –  Delsumma 15 782 000 15 234 727 13 827 712,55 87,62  

19 01 06 Genomförandeorgan  

19 01 06 01 Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier 
och kultur –  Bidrag från partnerskapsinstrumentet 4 p.m. 39 000 106 000,— 

Artikel 19 01 06 –  Delsumma p.m. 39 000 106 000,— 

Kapitel 19 01  –  Totalt 30 783 358 29 315 175 27 477 566,94 89,26  

19 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda på politikområdet Utrikespolitiska instrument  

19 01 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda –  Huvudkontoret  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

8 938 278 8 252 441 7 981 626,33 
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KAPITEL 19 01  —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET UTRIKESPOLITISKA INSTRUMENT  (forts.)  

19 01 01 (forts.)  

19 01 01 02 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda –  Unionens delegationer  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

2 019 579 1 878 973 1 839 602,24  

19 01 02 Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet Utrikespolitiska instrument  

19 01 02 01 Extern personal  –  Huvudkontoret  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

2 383 911 2 278 355 2 041 067,41 

19 01 02 02 Extern personal –  Unionens delegationer  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

69 792 68 808 61 867,34 

19 01 02 11 Andra administrativa utgifter  –  Huvudkontoret  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

565 407 554 844 559 730,—  

19 01 02 12 Andra administrativa utgifter  –  Unionens delegationer  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

80 535 80 042 80 814,77 
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KAPITEL 19 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET UTRIKESPOLITISKA INSTRUMENT  (forts.)  

19 01 03 Utgifter för utrustning och tjänster för informations- och kommunikationsteknik, byggnader och därmed 
förknippade utgifter för politikområdet Utrikespolitiska instrument  

19 01 03 01 Utgifter för utrustning och tjänster för informations- och kommunikationsteknik  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

586 330 553 251 638 961,07 

19 01 03 02 Byggnader och relaterade utgifter  –  Unionens delegationer  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

357 526 374 734 340 185,23  

19 01 04 Stödutgifter för insatser och program på politikområdet Utrikespolitiska instrument  

19 01 04 01 Stödutgifter för instrument som bidrar till stabilitet och fred  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

8 400 000 8 200 000 7 100 725,83  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att göra det möjligt att täcka följande: 

—  Utgifter för tekniskt och administrativt stöd som inte innebär myndighetsutövning och som kommissionen 
utkontrakterat inom ramen för tillfälliga avtal om tjänster som gynnar både stödmottagarna och kommissionen. 

—  Utgifter för extern personal vid delegationerna (kontraktsanställda, lokalanställda eller utsända nationella 
experter) för programförvaltning som delegerats till unionens delegationer i tredjeländer eller för att handha de 
uppgifter som tidigare ombesörjdes av nu avvecklade kontor för tekniskt bistånd samt tilläggskostnader för 
logistik och infrastruktur, t.ex. kostnader för utbildning, möten, tjänsteresor och hyreskostnader som är direkt 
kopplade till att delegationerna har extern personal vars lön betalas med anslag från denna punkt.  

—  Utgifter för studier, möten med experter, information, upplysningsverksamhet, fortbildning, utarbetande och 
utbyte av erfarenheter och bästa praxis samt publikationer och annat administrativt eller tekniskt bistånd direkt 
kopplat till genomförandet av programmets mål.  

—  Forskning kring relevanta frågor och spridning av resultatet. 

—  Utgifter som har samband med informations- och kommunikationsinsatser, inbegripet utarbetande av kommuni- 
kationsstrategier samt förmedling av information från unionen om dess politiska prioriteringar. 
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KAPITEL 19 01  —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET UTRIKESPOLITISKA INSTRUMENT  (forts.)  

19 01 04 (forts.) 

19 01 04 01  (forts.)  

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsprojekt eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen. Dessa belopp härrör från bidragen enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, vilka 
utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt artikel 21.2 a, ii och e i budgetförordningen. De 
belopp som ska tas upp under budgetrubriken för administrativa stödutgifter följer, utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 235.5 i budgetförordningen, av villkoren i bidragsavtalet för varje operativt program. I 
genomsnitt ska dessa anslag inte överstiga 4 % av bidragen till det motsvarande programmet i varje kapitel. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artiklarna 5 7 0, 5 7 3 och 5 9 0 eller punkt 6 6 0 0 i den 
allmänna inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med artikel 22.1 i 
budgetförordningen. 

Detta anslag täcker stödutgifterna enligt kapitel 19 02. 

19 01 04 02 Stödutgifter för gemensam utrikes- och säkerhetspolitik (Gusp)  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

500 000 500 000 652 864,95  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka stöd för genomförandet av sådana åtgärder inom ramen för Gusp för vilka 
kommissionen saknar nödvändig erfarenhet eller behöver ytterligare stöd. Det är avsett att täcka följande: 

—  Utgifter för tekniskt och administrativt stöd som kommissionen kan delegera till ett genomförandeorgan som 
styrs av unionsrätten. 

—  Utgifter för tekniskt och administrativt stöd som inte omfattar myndighetsutövning och som kommissionen lagt 
ut på entreprenad med hjälp av tillfälliga tjänstekontrakt för kommissionens och stödmottagarnas bästa. Detta 
inbegriper kostnaderna i samband med uppdatering och underhåll av den ”elektroniska konsoliderade förteck- 
ningen över ekonomiska påföljder”  som krävs för tillämpning av ekonomiska påföljder för att uppnå de särskilda 
Gusp-mål som fastställts i fördraget om Europeiska unionen.  

—  Utgifter för studier, möten med experter, informationssystem och publikationer vilka är direkt knutna till 
uppnåendet av programmets mål. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsprojekt eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen. Dessa bidrag under artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för 
att täcka särskilda utgifter enligt artikel 21.2 a, ii och e i budgetförordningen. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 235.5 i budgetförordningen följer de belopp som ska tas upp under budgetrubriken för administrativt stöd av 
villkoren i bidragsavtalet för varje operativt program. I genomsnitt ska dessa anslag inte överstiga 4 % av bidragen 
till det motsvarande programmet i varje kapitel. 
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KAPITEL 19 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET UTRIKESPOLITISKA INSTRUMENT  (forts.)  

19 01 04  (forts.) 

19 01 04 02 (forts.)  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för administrativt stöd inom ramen för plattformen för uppdragsstöd. 

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas 
uppgå till 181 000 euro. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artiklarna 5 7 0, 5 7 3 och 5 9 0 eller punkt 6 6 0 0 i den 
allmänna inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med artikel 22.1 i 
budgetförordningen. 

Detta anslag täcker stödutgifterna enligt kapitel 19 03. 

19 01 04 03 Stödutgifter för det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter – Utgifter avseende valobserv- 
atörsuppdrag  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

743 000 736 727 766 715,87  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka följande: 

—  Utgifter för tekniskt och administrativt stöd som inte omfattar myndighetsutövning och som kommissionen lagt 
ut på entreprenad med hjälp av tillfälliga tjänstekontrakt för kommissionens och stödmottagarnas bästa. 

—  Utgifter för extern personal vid huvudkontoret (kontraktsanställda, utsända nationella experter eller interims- 
anställda) som ska överta de uppgifter som tidigare ombesörjdes av nu avvecklade kontor för tekniskt bistånd. 
Utgifterna för extern personal vid huvudkontoret får inte överstiga 336 727 EUR. Beräkningen av detta belopp 
grundar sig på en preliminär årlig enhetskostnad per manår, av vilken 95 % motsvarar löner till den berörda 
personalen och 5 % tilläggskostnader för utbildning, möten, tjänsteresor, informationsteknik och telekommuni- 
kation för extern personal som finansieras med detta anslag. 

—  Utgifter för studier, möten med experter, information, upplysningsverksamhet, fortbildning, utarbetande och 
utbyte av erfarenheter och bästa praxis samt publikationer och annat administrativt eller tekniskt bistånd direkt 
kopplat till genomförandet av programmets mål.  

—  Forskning kring relevanta frågor och spridning av resultatet. 

—  Utgifter som har samband med informations- och kommunikationsinsatser, inbegripet utarbetande av kommuni- 
kationsstrategier samt förmedling av information från unionen om dess politiska prioriteringar. 
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KAPITEL 19 01  —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET UTRIKESPOLITISKA INSTRUMENT  (forts.)  

19 01 04 (forts.) 

19 01 04 03  (forts.)  

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsprojekt eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen. Dessa bidrag under artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för 
att täcka särskilda utgifter enligt artikel 21.2 a, ii och e i budgetförordningen. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 235.5 i budgetförordningen följer de belopp som ska tas upp under budgetrubriken för administrativt stöd av 
villkoren i bidragsavtalet för varje operativt program. I genomsnitt ska dessa anslag inte överstiga 4 % av bidragen 
till det motsvarande programmet i varje kapitel. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artiklarna 5 7 0, 5 7 3 och 5 9 0 eller punkt 6 6 0 0 i den 
allmänna inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med artikel 22.1 i 
budgetförordningen. 

Detta anslag täcker stödutgifterna enligt kapitel 19 04. 

19 01 04 04 Stödutgifter för partnerskapsinstrumentet  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

6 139 000 5 798 000 5 307 405,90  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka följande: 

—  Utgifter för tekniskt och administrativt stöd som inte omfattar myndighetsutövning och som kommissionen lagt 
ut på entreprenad med hjälp av tillfälliga tjänstekontrakt för kommissionens och stödmottagarnas bästa. 

—  Utgifter för extern personal vid delegationerna (kontraktsanställda, lokalanställda eller utsända nationella 
experter) för programförvaltning som delegerats till unionens delegationer i tredjeländer eller för att handha de 
uppgifter som tidigare ombesörjdes av nu avvecklade kontor för tekniskt bistånd samt tilläggskostnader för 
logistik och infrastruktur, t.ex. kostnader för utbildning, möten, tjänsteresor och hyreskostnader som är direkt 
kopplade till att delegationerna har extern personal vars lön betalas med anslag från denna punkt.  

—  Utgifter för studier, möten med experter, information, upplysningsverksamhet, fortbildning, utarbetande och 
utbyte av erfarenheter och bästa praxis samt publikationer och annat administrativt eller tekniskt bistånd direkt 
kopplat till genomförandet av programmets mål.  

—  Forskning kring relevanta frågor och spridning av resultatet. 

—  Utgifter som har samband med informations- och kommunikationsinsatser, inbegripet utarbetande av kommuni- 
kationsstrategier samt förmedling av information från unionen om dess politiska prioriteringar. 
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KAPITEL 19 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET UTRIKESPOLITISKA INSTRUMENT  (forts.)  

19 01 04  (forts.) 

19 01 04 04 (forts.)  

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande av medlemsstaterna och 
tredjeländer, vilket i båda fallen omfattar offentliga organ, enheter och fysiska personer i dessa länder, till särskilda 
biståndsprojekt eller program som finansieras av unionen och förvaltas av kommissionen. Dessa belopp härrör från 
bidragen enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, vilka utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter 
enligt artikel 21.2 a, ii och e i budgetförordningen. De belopp som ska tas upp under budgetrubriken för 
administrativa stödutgifter följer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i budgetförordningen, av 
villkoren i bidragsavtalet för varje operativt program. I genomsnitt ska dessa anslag inte överstiga 4 % av bidragen 
till det motsvarande programmet i varje kapitel. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artiklarna 5 7 0, 5 7 3 och 5 9 0 eller punkt 6 6 0 0 i den 
allmänna inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med artikel 22.1 i 
budgetförordningen. 

Detta anslag täcker stödutgifterna enligt kapitel 19 05.  

19 01 06 Genomförandeorgan  

19 01 06 01 Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur  –  Bidrag från partnerskapsinstrumentet  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. 39 000 106 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka de administrationskostnader för genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella 
medier och kultur som uppkommer med anledning av dess förvaltning av projekt som finansieras av anslagen i 
kapitel 19 05 och som byrån ansvarar för.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar 
för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram (EGT L 11, 16.1.2003, s. 1). 

Rådets förordning (EG) nr 1934/2006 av den 21 december 2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för 
samarbete med industriländer och andra höginkomstländer och territorier (EUT L 405, 30.12.2006, s. 41). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av 
”Erasmus+”: Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av 
besluten nr 1719/2006/EG, nr 1720/2006/EG och nr 1298/2008/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 50). 
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KAPITEL 19 01  —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET UTRIKESPOLITISKA INSTRUMENT  (forts.)  

19 01 06 (forts.) 

19 01 06 01  (forts.)  

Kommissionens genomförandebeslut 2013/776/EU av den 18 december 2013 om inrättande av genomför- 
andeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur och om upphävande av beslut 2009/336/EG (EUT L 343, 
19.12.2013, s. 46). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 234/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett instrument 
för partnerskap och samarbete med tredje länder (EUT L 77, 15.3.2014, s. 77).  

Referensrättsakter  

Kommissionens beslut C(2013) 9189 av den 18 december 2013 om delegering av befogenheter till genomför- 
andeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur i syfte att utföra uppgifter som hänger samman med 
genomförandet av unionsprogram inom utbildning, audiovisuella medier och kultur, och i synnerhet användning av 
anslagen i unionens allmänna budget och för Europeiska utvecklingsfonden. 
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KAPITEL 19 02 — INSTRUMENT SOM BIDRAR TILL STABILITET OCH FRED (ICSP) –  KRISHANTERING, 
KONFLIKTFÖREBYGGANDE, FREDSSKAPANDE OCH KRISBEREDSKAP  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

19 02 INSTRUMENT SOM 
BIDRAR TILL 
STABILITET OCH 
FRED (ICSP) –  
KRISHANTERING, 
KONFLIKTFÖREBYG- 
GANDE, FREDSS- 
KAPANDE OCH KRIS- 
BEREDSKAP  

19 02 01 Hantering av kriser och 
begynnande kriser  4 266 073 177 240 000 000 256 810 177 220 000 000 254 181 745,62 234 658 571,84 97,77  

19 02 02 Stöd till konfliktföre- 
byggande, fredss- 
kapande och kris- 
beredskap  4 39 784 000 32 000 000 35 527 000 22 000 000 33 677 000,— 24 140 961,50 75,44  

19 02 51 Slutförande av åtgärder 
på området Krish- 
antering och beredskap 
(2007–2013)  4 p.m. p.m. p.m. 5 000 000 977 915,31 2 480 161,96  

Kapitel 19 02 – Totalt 305 857 177 272 000 000 292 337 177 247 000 000 288 836 660,93 261 279 695,30 96,06  

19 02 01 Hantering av kriser och begynnande kriser  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

266 073 177 240 000 000 256 810 177 220 000 000 254 181 745,62 234 658 571,84  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att snabbt bidra till stabilitet genom att på ett ändamålsenligt sätt hjälpa till att bevara, upprätta 
eller återupprätta de villkor som krävs för ett korrekt genomförande av unionens yttre politik och åtgärder i enlighet 
med artikel 21 i fördraget om Europeiska unionen. Det tekniska och finansiella biståndet kan ges som reaktion på en 
akut situation, kris eller framväxande kris, en situation som hotar demokrati, lag och ordning, skyddet av de 
grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna eller enskilda personers säkerhet och trygghet, bland annat kvinnors, 
barns och hbtqi-personer, särskilt de som är utsatta för sexuellt och könsrelaterat våld i situationer av instabilitet, 
eller en situation som riskerar att trappas upp till en väpnad konflikt, inbegripet konfliktrelaterat sexuellt våld som 
används som ett krigsvapen, eller att allvarligt destabilisera tredjelandet eller tredjeländerna i fråga. FN:s säker- 
hetsråds resolution 1325 (2000) om kvinnor, fred och säkerhet bör användas som ett centralt verktyg i detta 
sammanhang. 
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KAPITEL 19 02  —  INSTRUMENT SOM BIDRAR TILL STABILITET OCH FRED (ICSP) – KRISHANTERING, 
KONFLIKTFÖREBYGGANDE, FREDSSKAPANDE OCH KRISBEREDSKAP  (forts.)  

19 02 01  (forts.)  

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer, eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsprojekt eller biståndsprogram i tredjeländer som finansieras 
av unionen och förvaltas av kommissionen. Dessa bidrag enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster 
som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt artikel 21.2 a, ii och e i budgetförordningen. De belopp som ska tas 
upp under budgetrubriken för administrativt stöd kommer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i 
budgetförordningen, att fastställas av villkoren i bidragsavtalet för varje operativt program. I genomsnitt ska dessa 
belopp inte överstiga 4 procent av bidragen till motsvarande program i varje kapitel. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artiklarna 5 7 0 och 6 6 0 i den allmänna inkom- 
stberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordn- 
ingen. 

Ansvarighet är en huvudprioritering i unionens insatser i krissituationer och framväxande kriser. Instrumentet 
kommer att fortsätta att stödja nationella, regionala och internationella initiativ i detta avseende och vid behov.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 230/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett instrument 
som bidrar till stabilitet och fred (EUT L 77, 15.3.2014, s. 1).  

19 02 02 Stöd till konfliktförebyggande, fredsskapande och krisberedskap  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

39 784 000 32 000 000 35 527 000 22 000 000 33 677 000,—  24 140 961,50  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att bidra till att förebygga konflikter och säkra kapacitet och beredskap, att hantera situationer 
före och efter kriser samt att skapa fred. Sådant tekniskt och ekonomiskt stöd ska omfatta åtgärder som syftar till att 
bygga upp och stärka unionens och dess partners kapacitet att förebygga konflikter, skapa fred och hantera 
situationer före och efter kriser, med vederbörlig hänsyn till vikten av att stärka kvinnors egenmakt och av att 
införliva ett jämställdhetsperspektiv i alla åtgärder och i nära samordning med Förenta nationerna och andra 
internationella, regionala och subregionala organisationer samt statliga aktörer och civilsamhällets aktörer. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer, eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsprojekt eller program som med stöd i en grundläggande 
rättsakt finansieras av unionen och förvaltas av kommissionen. Dessa bidrag under artikel 6 3 3 i inkomstbe- 
räkningen utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt artikel 21.2 a, ii och e i budgetförordn- 
ingen. De belopp som ska tas upp under budgetrubriken för administrativt stöd kommer, utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 235.5 i budgetförordningen, att fastställas av villkoren i bidragsavtalet för varje operativt 
program. I genomsnitt ska dessa anslag inte överstiga 4 % av bidragen till det motsvarande programmet i varje 
kapitel. 
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KAPITEL 19 02 — INSTRUMENT SOM BIDRAR TILL STABILITET OCH FRED (ICSP)  –  KRISHANTERING, 
KONFLIKTFÖREBYGGANDE, FREDSSKAPANDE OCH KRISBEREDSKAP  (forts.)  

19 02 02 (forts.)  

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artikel 6 6 0 i den allmänna inkomstberäkningen kan ge 
upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 230/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett instrument 
som bidrar till stabilitet och fred (EUT L 77, 15.3.2014, s. 1).  

19 02 51 Slutförande av åtgärder på området Krishantering och beredskap (2007–2013)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 5 000 000 977 915,31 2 480 161,96  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från föregående år. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och från andra givarländer –  inklusive, i båda fallen, offentliga och halvstatliga organ i dessa länder  
–  eller av internationella organisationer, och som är avsedda för särskilda biståndsprojekt eller program som med 
stöd i en grundläggande rättsakt finansieras av unionen och förvaltas av kommissionen. Dessa bidrag under 
artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt artikel 21.2 b i 
budgetförordningen. De belopp som ska tas upp under budgetrubriken för administrativt stöd följer av villkoren i 
bidragsavtalet för varje operativt program. I genomsnitt ska dessa anslag inte överstiga 4 % av bidragen till det 
motsvarande programmet i varje kapitel.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1717/2006 av den 15 november 2006 om upprättande av ett 
stabilitetsinstrument (EUT L 327, 24.11.2006, s. 1). 
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KAPITEL 19 03  —  GEMENSAM UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK (GUSP) 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

19 03 GEMENSAM 
UTRIKES- OCH 
SÄKERHETSPOLITIK 
(GUSP)  

19 03 01 Stöd till bevarande av 
stabiliteten genom 
uppdrag inom ramen 
för den gemensamma 
utrikes- och säkerhet- 
spolitiken (Gusp) och 
Europeiska unionens 
särskilda representanter  

19 03 01 01 Övervakningsuppdrag i 
Georgien 4 22 000 000 37 750 000 19 000 000 20 000 000 19 688 937,23 28 018 606,26 74,22 

19 03 01 02 Eulex Kosovo 4 79 000 000 74 050 000 80 000 000 78 000 000 81 158 429,— 71 622 201,82 96,72 

19 03 01 03 Eupol Afghanistan 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 

19 03 01 04 Andra krishanterings- 
åtgärder och insatser 4 190 427 000 180 000 000 176 857 000 171 000 000 222 965 746,72 181 550 990,59 100,86 

19 03 01 05 Katastrofinsatser 4 11 000 000 p.m. 19 000 000 p.m. 0,— 0,— 

19 03 01 06 Förberedande åtgärder 
och uppföljningsåtgärder 4 1 000 000 350 000 5 500 000 3 000 000 158 650,— 180 070,79 51,45 

19 03 01 07 Europeiska unionens 
särskilda representanter 4 20 000 000 14 000 000 13 500 000 13 000 000 20 745 863,— 16 973 678,85 121,24  

Artikel 19 03 01 – 
Delsumma 

323 427 000 306 150 000 313 857 000 285 000 000 344 717 625,95 298 345 548,31 97,45  

19 03 02 Stöd till icke-spridning 
och nedrustning  4 28 000 000 22 000 000 20 500 000 20 000 000 25 263 966,26 17 087 905,37 77,67  

Kapitel 19 03  –  Totalt 351 427 000 328 150 000 334 357 000 305 000 000 369 981 592,21 315 433 453,68 96,12  

Anmärkningar  

Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik måste tillse att Europaparlamentet medverkar nära 
i beslutsprocessens alla skeden. De gemensamma samrådsmöten som föreskrivs i punkt 25 i det interinstitutionella 
avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i 
budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (EUT C 373, 20.12.2013, s. 1), vilka ska intensifieras ytterligare på 
grundval av den höga representantens uttalande om politiskt ansvar (EUT C 210, 3.8.2010, s. 1), måste stärka en 
kontinuerlig dialog mellan den höga representanten och Europaparlamentet om de viktigaste aspekterna och de 
grundläggande vägvalen när det gäller unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, inbegripet samråd inför 
antagandet av mandat och strategier. I syfte att göra institutionernas förhållningssätt till den gemensamma utrikes- 
och säkerhetspolitiken mer konsekvent och tillhandahålla aktuell expertis till alla institutioner som ett medel för att 
utveckla en effektivare och mer samstämd gemensam utrikes- och säkerhetspolitik kommer relevant expertforskning 
i tillämpliga fall att tillhandahållas, bl.a. av Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier. 
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KAPITEL 19 03 — GEMENSAM UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK (GUSP)  (forts.)  

19 03 01 Stöd till bevarande av stabiliteten genom uppdrag inom ramen för den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken (Gusp) och Europeiska unionens särskilda representanter  

Anmärkningar  

Krishanteringsåtgärder och -verksamhet inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp) på 
området övervakning och kontroll av fredsprocesser, konfliktlösning och andra stabiliseringsinsatser, uppdrag som 
gäller rättsstatsprincipen och polisuppdrag ingår i denna artikel. Insatserna kan omfatta övervakning av gräns- 
övergångar, freds- eller vapenstilleståndsavtal eller övervakning av utvecklingen i fråga om politik och säkerhet 
allmänt taget. Liksom fallet är för andra åtgärder som finansieras inom ramen för detta kapitel måste de berörda 
åtgärderna vara av civil karaktär. 

19 03 01 01 Övervakningsuppdrag i Georgien 

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

22 000 000 37 750 000 19 000 000 20 000 000 19 688 937,23 28 018 606,26  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av Europeiska unionens övervakningsuppdrag i Georgien, i linje med 
den rättsliga grund som rådet antagit. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer, eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsprojekt eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen. Dessa bidrag enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för 
att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 21.2 a, ii och e i budgetförordningen. De belopp som ska 
tas upp under budgetrubriken för administrativt stöd kommer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i 
budgetförordningen, att fastställas av villkoren i bidragsavtalet för varje operativt program. I genomsnitt ska dessa 
belopp inte överstiga 4 % av bidragen till det motsvarande programmet i varje kapitel. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artikel 6 6 0 i den allmänna inkomstberäkningen kan ge 
upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Rådets beslut 2010/452/Gusp av den 12 augusti 2010 om Europeiska unionens övervakningsuppdrag i Georgien, 
EUMM Georgia (EUT L 213, 13.8.2010, s. 43). 
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KAPITEL 19 03  —  GEMENSAM UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK (GUSP)  (forts.)  

19 03 01  (forts.)  

19 03 01 02 Eulex Kosovo  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

79 000 000 74 050 000 80 000 000 78 000 000 81 158 429,—  71 622 201,82  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för Europeiska unionens rättsstatsuppdrag i Kosovo i överensstämmelse 
med den relevanta rättsliga grund som antagits av rådet. Det är även avsett för kostnaderna för de specialiserade 
avdelningarna för Kosovo. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer, eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsprojekt eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen. Dessa bidrag under artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för 
att täcka särskilda utgifter enligt artikel 21.2 a, ii och e i budgetförordningen. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 235.5 i budgetförordningen följer de belopp som ska tas upp under budgetrubriken för administrativt stöd av 
villkoren i bidragsavtalet för varje operativt program. I genomsnitt ska dessa anslag inte överstiga 4 % av bidragen 
till det motsvarande programmet i varje kapitel. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artikel 6 6 0 i den allmänna inkomstberäkningen kan ge 
upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Rådets gemensamma åtgärd 2008/124/Gusp av den 4 februari 2008 om Europeiska unionens rättsstatsuppdrag i 
Kosovo, Eulex Kosovo (EUT L 42, 16.2.2008, s. 92). 

Rådets beslut (Gusp) 2016/947 av den 14 juni 2016 om ändring av gemensam åtgärd 2008/124/Gusp om Europeiska 
unionens rättsstatsuppdrag i Kosovo (Eulex Kosovo) (EUT L 157, 15.6.2016, s. 26). 

19 03 01 03 Eupol Afghanistan  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka avvecklingskostnaderna för Europeiska unionens polisuppdrag i Afghanistan i 
enlighet med beslut 2010/279/Gusp. 
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KAPITEL 19 03 — GEMENSAM UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK (GUSP)  (forts.)  

19 03 01 (forts.)  

19 03 01 03  (forts.)  

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer, eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsprojekt eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen. Dessa bidrag enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för 
att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 21.2 a, ii och e i budgetförordningen. De belopp som ska 
tas upp under budgetrubriken för administrativt stöd kommer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i 
budgetförordningen, att fastställas av villkoren i bidragsavtalet för varje operativt program. I genomsnitt ska dessa 
belopp inte överstiga 4 % av bidragen till det motsvarande programmet i varje kapitel. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artikel 6 6 0 i den allmänna inkomstberäkningen kan ge 
upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Rådets beslut 2010/279/Gusp av den 18 maj 2010 om Europeiska unionens polisuppdrag i Afghanistan (Eupol 
Afghanistan), (EUT L 123, 19.5.2010 s. 4). 

19 03 01 04 Andra krishanteringsåtgärder och insatser  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

190 427 000 180 000 000 176 857 000 171 000 000 222 965 746,72 181 550 990,59  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka andra krishanteringsåtgärder och -insatser än Eulex Kosovo, de specialiserade 
avdelningarna för Kosovo, EUMM Georgien och Eupol Afghanistan. Det är även avsett för driften av sekretariatet 
för Europeiska säkerhets- och försvarsakademin och dess internetbaserade  ”advanced distance learning system” samt 
för att täcka kostnaderna för ett lager för civila GSFP-uppdrag. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer, eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsprojekt eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen. Dessa bidrag enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för 
att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 21.2 a, ii och e i budgetförordningen. De belopp som ska 
tas upp under budgetrubriken för administrativt stöd kommer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i 
budgetförordningen, att fastställas av villkoren i bidragsavtalet för varje operativt program. I genomsnitt ska dessa 
belopp inte överstiga 4 % av bidragen till motsvarande program i varje kapitel. 

5.7.2019 SV III/1035Förslag till allmän budget 2020 
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KAPITEL 19 03  —  GEMENSAM UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK (GUSP)  (forts.)  

19 03 01  (forts.)  

19 03 01 04 (forts.)  

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artikel 6 6 0 i den allmänna inkomstberäkningen kan ge 
upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Rådets gemensamma åtgärd 2005/889/Gusp av den 12 december 2005 om inrättande av Europeiska unionens 
gränsövervakningsuppdrag för gränsövergångsstället i Rafah (EU BAM Rafah) (EUT L 327, 14.12.2005, s. 28). 

Rådets beslut 2012/389/Gusp av den 16 juli 2012 om Europeiska unionens uppdrag för regional maritim kapacitet- 
suppbyggnad på Afrikas horn (EUCAP Nestor) (EUT L 187, 17.7.2012, s. 40). 

Rådets beslut 2012/392/Gusp av den 16 juli 2012 om Europeiska unionens GSFP-uppdrag i Niger (EUCAP Sahel 
Niger) (EUT L 187, 17.7.2012, s. 48). 

Rådets beslut 2012/698/Gusp av den 13 november 2012 om inrättandet av ett lager för civila krishanteringsuppdrag 
(EUT L 314, 14.11.2012, s. 25). 

Rådets beslut 2013/233/Gusp av den 22 maj 2013 om Europeiska unionens integrerade gränsförvaltningsuppdrag i 
Libyen (EU BAM Libyen) (EUT L 138, 24.5.2013, s. 15). 

Rådets beslut 2013/354/Gusp av den 3 juli 2013 om Europeiska unionens polisuppdrag för de palestinska 
territorierna (Eupol Copps) (EUT L 185, 4.7.2013, s. 12). 

Rådets beslut 2014/219/Gusp av den 15 april 2014 om Europeiska unionens GSFP-uppdrag i Mali (Eucap Sahel 
Mali) (EUT L 113, 16.4.2014, s. 21). 

Rådets beslut 2014/486/Gusp av den 22 juli 2014 om Europeiska unionens rådgivande uppdrag för reform av den 
civila säkerhetssektorn i Ukraina (EUAM Ukraina) (EUT L 217, 23.7.2014, s. 42). 

Rådets beslut (Gusp) 2016/2382 av den 21 december 2016 om inrättande av en europeisk säkerhets- och 
försvarsakademi (Esfa) och om upphävande av beslut 2013/189/Gusp (EUT L 352, 23.12.2016, s. 60). 

Rådets beslut (Gusp) 2017/1425 av den 4 augusti 2017 om Europeiska unionens stabiliseringsåtgärd i Mopti och 
Ségou (EUT L 204, 5.8.2017, s. 90). 

Rådets beslut (Gusp) 2017/1869 av den 16 oktober 2017 om Europeiska unionens rådgivande uppdrag till stöd för 
reform av säkerhetssektorn i Irak (EUAM Irak) (EUT L 266, 17.10.2017, s. 12). 

Rådets beslut (Gusp) 2018/653 av den 26 april 2018 om inrättande av en lagerkapacitet för civila krishantering- 
suppdrag (EUT L 108, 27.4.2018, s. 22). 
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KAPITEL 19 03 — GEMENSAM UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK (GUSP)  (forts.)  

19 03 01 (forts.)  

19 03 01 04  (forts.)  

Rådets beslut (Gusp) 2018/1249 av den 18 september 2018 om Europeiska unionens åtgärder för att stödja FN:s 
verifikations- och inspektionsmekanism i Jemen (EUT L 235, 19.9.2018, s. 14). 

19 03 01 05 Katastrofinsatser  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

11 000 000 p.m. 19 000 000 p.m. 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att finansiera oförutsedda insatser inom ramen för artikel 19 03 01, som kan komma att 
beslutas under budgetåret och som behöver utföras skyndsamt. 

Denna punkt är även avsedd att utgöra en mekanism för flexibilitet inom budgeten för den gemensamma utrikes- 
och säkerhetspolitiken, i enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europap- 
arlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning 
(EUT C 373, 20.12.2013, s. 1). 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och och bidrag från tredjeländer, eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsprojekt eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen. Dessa bidrag under artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för 
att täcka särskilda utgifter enligt artikel 21.2 a, ii och e i budgetförordningen. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 235.5 i budgetförordningen följer de belopp som ska tas upp under budgetrubriken för administrativt stöd av 
villkoren i bidragsavtalet för varje operativt program. I genomsnitt ska dessa anslag inte överstiga 4 % av bidragen 
till det motsvarande programmet i varje kapitel. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artikel 6 6 0 i den allmänna inkomstberäkningen kan ge 
upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen. 

19 03 01 06 Förberedande åtgärder och uppföljningsåtgärder  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

1 000 000 350 000 5 500 000 3 000 000 158 650,— 180 070,79 
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KAPITEL 19 03  —  GEMENSAM UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK (GUSP)  (forts.)  

19 03 01  (forts.)  

19 03 01 06 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka finansiering av förberedande åtgärder för att fastställa villkoren för unionens insatser 
inom Gusp och antagandet av nödvändiga rättsliga instrument. Det får täcka utvärderings- och analysåtgärder 
(förhandsutvärdering av medel, särskilda studier, anordnande av möten, undersökningar på fältet). Särskilt när det 
gäller unionens krishanteringsoperationer och Europeiska unionens särskilda representanter kan förberedande 
åtgärder bland annat finansiera en bedömning av de operativa kraven för en viss planerad insats, för ett snabbt 
tillhandahållande av personal och resurser (t.ex. för resekostnader, inköp av utrustning, förhandsfinansiering av 
löpande kostnader och försäkringskostnader under inledningsfasen) eller för nödvändiga åtgärder på fältet för att 
förbereda inledandet av operationen. Det får också användas för att täcka kostnader för experter som hjälper till med 
tekniska aspekter av unionens krishanteringsoperationer (t.ex. identifiering och värdering av upphandlingsbehov) 
och för utbildning i säkerhetsfrågor för personal som ska sändas ut på Gusp-uppdrag eller ingå i en särskild 
representants grupp. 

Det täcker också uppföljningsåtgärder och revision av åtgärder inom ramen för den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken samt finansiering av alla utgifter för reglering av tidigare åtgärder vilka avslutats. 

Detta anslag är också avsett att finansiera utgifter för studier, möten med experter, information och publikationer 
som direkt kan knytas till uppnåendet av målet för de åtgärder som omfattas av artiklarna 19 03 01 01, 19 03 01 02, 
19 03 01 03, 19 03 01 04 och 19 03 01 07. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer, eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsprojekt eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen. Dessa bidrag enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för 
att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 21.2 a, ii och e i budgetförordningen. De belopp som ska 
tas upp under budgetrubriken för administrativt stöd kommer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i 
budgetförordningen, att fastställas av villkoren i bidragsavtalet för varje operativt program. I genomsnitt ska dessa 
belopp inte överstiga 4 % av bidragen till det motsvarande programmet i varje kapitel. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artikel 6 6 0 i den allmänna inkomstberäkningen kan ge 
upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärder enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av 
den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/ 
2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 
223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/ 
2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 19 03 — GEMENSAM UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK (GUSP)  (forts.)  

19 03 01 (forts.)  

19 03 01 07 Europeiska unionens särskilda representanter  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

20 000 000 14 000 000 13 500 000 13 000 000 20 745 863,— 16 973 678,85  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka alla utgifter i samband med utnämningen av särskilda representanter för Europeiska 
unionen enligt artikel 33 i fördraget om Europeiska unionen. 

När man utser särskilda representanter för Europeiska unionen bör man ta hänsyn till jämställdhetsperspektivet och 
man bör därför verka för att kvinnor utses till sådana representanter. 

Detta anslag täcker utgifter för löner till de särskilda representanterna och för deras personal och/eller stödstrukturer, 
inklusive personalkostnader utöver kostnaderna för av medlemsstaterna eller unionens institutioner utsänd personal. 
Det ska dessutom täcka kostnaderna för alla eventuella projekt som genomförs på en särskild representants direkta 
ansvar. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och tredjeländer  – inklusive, i båda fallen, offentliga organ, enheter eller fysiska personer i dessa 
länder  –  och som är avsedda för särskilda biståndsprojekt eller program som finansieras av unionen och förvaltas av 
kommissionen. Dessa bidrag under artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för att täcka 
särskilda utgifter enligt artikel 21.2 a, ii och e i budgetförordningen. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 235.5 i budgetförordningen följer de belopp som ska tas upp under budgetrubriken för administrativt stöd 
av villkoren i bidragsavtalet för varje operativt program. I genomsnitt ska dessa anslag inte överstiga 4 % av 
bidragen till det motsvarande programmet i varje kapitel. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artikel 6 6 0 i den allmänna inkomstberäkningen kan ge 
upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Rådets beslut (Gusp) 2017/289 av den 17 februari 2017 om ändring av beslut (Gusp) 2015/2005 om förlängning av 
uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Afghanistan (EUT L 42, 18.2.2017, s. 13). 

Rådets beslut (Gusp) 2018/903 av den 25 juni 2018 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda 
representant i Kosovo (EUT L 161, 26.6.2018, s. 7). 

Rådets beslut (Gusp) 2018/904 av den 25 juni 2018 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda 
representant för Centralasien (EUT L 161, 26.6.2018, s. 12). 
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KAPITEL 19 03  —  GEMENSAM UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK (GUSP)  (forts.)  

19 03 01  (forts.)  

19 03 01 07 (forts.)  

Rådets beslut (Gusp) 2018/905 av den 25 juni 2018 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda 
representant för Afrikas horn (EUT L 161, 26.6.2018, s. 16). 

Rådets beslut (Gusp) 2018/906 av den 25 juni 2018 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda 
representant för Sahel (EUT L 161, 26.6.2018, s. 22). 

Rådets beslut (Gusp) 2018/907 av den 25 juni 2018 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda 
representant för Sydkaukasien och för krisen i Georgien (EUT L 161, 26.6.2018, s. 27). 

Rådets beslut (Gusp) 2018/908 av den 25 juni 2018 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda 
representant i Bosnien och Hercegovina (EUT L 161, 26.6.2018, s. 32). 

Rådets beslut (Gusp) 2018/1248 av den 18 september 2018 om utnämning av Europeiska unionens särskilda 
representant för fredsprocessen i Mellanöstern (EUT L 235, 19.9.2018, s. 9). 

Rådets beslut (Gusp) 2019/346 av den 28 februari 2019 om utseende av Europeiska unionens särskilda representant 
för mänskliga rättigheter (EUT L 62, 1.3.2019, s. 12).  

19 03 02 Stöd till icke-spridning och nedrustning  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

28 000 000 22 000 000 20 500 000 20 000 000 25 263 966,26 17 087 905,37  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att finansiera åtgärder som bidrar till icke-spridning av massförstörelsevapen (kärnvapen och 
kemiska och biologiska vapen), framför allt inom ramen för unionsstrategin mot spridning av massförstörelsevapen 
från december 2003. Detta inbegriper även stöd för åtgärder som genomförs av internationella organisationer på 
detta område. 

Detta anslag är avsett att finansiera åtgärder som bidrar till icke-spridning av konventionella vapen samt insatser för 
att bekämpa destabiliserande anhopning och spridning av handeldvapen och lätta vapen. Detta inbegriper även stöd 
för åtgärder som genomförs av internationella organisationer på detta område. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer, eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsprojekt eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen. Dessa bidrag enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för 
att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 21.2 a, ii och e i budgetförordningen. De belopp som ska 
tas upp under budgetrubriken för administrativt stöd kommer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i 
budgetförordningen, att fastställas av villkoren i bidragsavtalet för varje operativt program. I genomsnitt ska dessa 
belopp inte överstiga 4 % av bidragen till det motsvarande programmet i varje kapitel. 
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Andra inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artikel 6 6 0 i den allmänna inkomstberäkningen kan ge 
upphov till ytterligare anslag enligt denna artikel, i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Rådets beslut 2013/391/Gusp av den 22 juli 2013 till stöd för praktiskt genomförande av Förenta nationernas 
säkerhetsråds resolution 1540 (2004) när det gäller icke-spridning av massförstörelsevapen och bärare av dessa 
(EUT L 198, 23.7.2013, s. 40). 

Rådets beslut 2013/517/Gusp av den 21 oktober 2013 om unionens stöd för Internationella atomenergiorganets 
verksamhet i fråga om kärnsäkerhet och -kontroll och inom ramen för genomförandet av EU:s strategi mot spridning 
av massförstörelsevapen (EUT L 281, 23.10.2013, s. 6). 

Rådets beslut 2013/668/Gusp av den 18 november 2013 till stöd för Världshälsoorganisationens verksamhet på 
området biosäkerhet och bioskydd inom ramen för Europeiska unionens strategi mot spridning av massförstörels- 
evapen (EUT L 310, 20.11.2013, s. 13). 

Rådets beslut 2013/730/Gusp av den 9 december 2013 till stöd för Seesacs nedrustnings- och rustningskontroll- 
verksamhet i Sydösteuropa inom ramen för EU:s strategi för kampen mot olaglig anhopning av och handel med 
handeldvapen och lätta vapen och ammunition till dessa (EUT L 332, 11.12.2013, s. 19). 

Rådets beslut 2013/768/Gusp av den 16 december 2013 om EU-verksamhet till stöd för genomförandet av 
vapenhandelsfördraget, inom ramen för den europeiska säkerhetsstrategin (EUT L 341, 18.12.2013, s. 56). 

Rådets beslut 2014/129/Gusp av den 10 mars 2014 om främjande av det europeiska nätverket av oberoende 
tankesmedjor för icke-spridning till stöd för genomförandet av EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen 
(EUT L 71, 12.3.2014, s. 3). 

Rådets beslut 2014/912/Gusp av den 15 december 2014 till stöd för fysisk säkerhet och lagerhantering som minskar 
risken för olaglig handel med handeldvapen och lätta vapen och ammunition i Sahelområdet (EUT L 360, 
17.12.2014, s. 30). 

Rådets beslut 2014/913/Gusp av den 15 december 2014 till stöd för Haag-uppförandekoden och icke-spridning av 
ballistiska missiler inom ramen för genomförandet av EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen 
(EUT L 360, 17.12.2014, s. 44). 

Rådets beslut (Gusp) 2015/203 av den 9 februari 2015 till stöd för unionens förslag om en internationell 
uppförandekod för verksamhet i yttre rymden som bidrag till öppenhets- och förtroendeskapande åtgärder vid 
verksamhet i yttre rymden (EUT L 33, 10.2.2015, s. 38). 

Rådets beslut (Gusp) 2015/259 av den 17 februari 2015 till stöd för Organisationen för förbud mot kemiska vapens 
(OPCW) verksamhet inom ramen för genomförandet av EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen 
(EUT L 43, 18.2.2015, s. 14). 
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Rådets beslut (Gusp) 2015/1837 av den 12 oktober 2015 om unionens stöd för den verksamhet som bedrivs av den 
förberedande kommissionen för organisationen för fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar (CTBTO) 
i syfte att stärka dess övervaknings- och kontrollkapacitet och inom ramen för genomförandet av EU:s strategi mot 
spridning av massförstörelsevapen (EUT L 266, 13.10.2015, s. 83). 

Rådets beslut (Gusp) 2015/1908 av den 22 oktober 2015 till stöd för en global rapporteringsmekanism för olagliga 
handeldvapen och lätta vapen och andra olagliga konventionella vapen och ammunition avsedd att minska risken för 
olaglig handel med dessa (”iTrace II”) (EUT L 278, 23.10.2015, s. 15). 

Rådets beslut (Gusp) 2015/2215 av den 30 november 2015 till stöd för FN:s säkerhetsråds resolution 2235 (2015) 
om inrättande av en för OPCW och FN gemensam utredningsmekanism för identifiering av förövarna av kemiska 
anfall i Arabrepubliken Syrien (EUT L 314, 1.12.2015, s. 51). 

Rådets beslut (Gusp) 2015/2309 av den 10 december 2015 om främjande av effektiv vapenexportkontroll 
(EUT L 326, 11.12.2015, s. 56). 

Rådets beslut (Gusp) 2016/51 av den 18 januari 2016 till stöd för konventionen om biologiska vapen och toxinvapen 
(BTV-konventionen) inom ramen för EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen (EUT L 12, 19.1.2016, 
s. 50). 

Rådets beslut (Gusp) 2016/2001 av den 15 november 2016 om unionens bidrag till inrättandet och säker förvaltning 
av en bank för låganrikat uran under kontroll av Internationella atomenergiorganet (IAEA) inom ramen för EU:s 
strategi mot spridning av massförstörelsevapen (EUT L 308, 16.11.2016, s. 22). 

Rådets beslut (Gusp) 2016/2356 av den 19 december 2016 till stöd för Seesacs nedrustnings- och rustningskontroll- 
verksamhet i Sydösteuropa inom ramen för EU:s strategi för kampen mot olaglig anhopning av och handel med 
handeldvapen och lätta vapen och ammunition till dessa (EUT L 348, 21.12.2016, s. 60). 

Rådets beslut (Gusp) 2016/2383 av den 21 december 2016 om unionens stöd för Internationella atomenergiorganets 
verksamhet i fråga om nukleärt fysiskt skydd och inom ramen för genomförandet av EU:s strategi mot spridning av 
massförstörelsevapen (EUT L 352, 23.12.2016, s. 74). 

Rådets beslut (Gusp) 2017/633 av den 3 april 2017 till stöd för Förenta nationernas handlingsprogram för att 
förebygga, bekämpa och utrota alla former av olaglig handel med handeldvapen och lätta vapen (EUT L 90, 
4.4.2017, s. 12). 

Rådets beslut (Gusp) 2017/809 av den 11 maj 2017 till stöd för genomförande av Förenta nationernas säkerhetsråds 
resolution 1540 (2004) om icke-spridning av massförstörelsevapen och bärare av dessa (EUT L 121, 12.5.2017, 
s. 39). 

Rådets beslut (Gusp) 2017/915 av den 29 maj 2017 om unionens utåtriktade verksamhet till stöd för vapenhandels- 
fördragets genomförande (EUT L 139, 30.5.2017, s. 38). 

Rådets beslut (Gusp) 2017/1252 av den 11 juli 2017 till stöd för stärkt kemikalieskydd och kemikaliesäkerhet i 
Ukraina i linje med genomförandet av Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1540 (2004) om icke-spridning 
av massförstörelsevapen och bärare av dessa (EUT L 179, 12.7.2017, s. 8). 
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Rådets beslut (Gusp) 2017/1424 av den 4 augusti 2017 till stöd för OSSE:s verksamhet för att minska risken för 
olaglig handel med och extrem anhopning av handeldvapen och lätta vapen samt konventionell ammunition i f.d. 
jugoslaviska republiken Makedonien och Georgien (EUT L 204, 5.8.2017, s. 82). 

Rådets beslut (Gusp) 2017/1428 av den 4 augusti 2017 till stöd för genomförandet av Maputo-handlingsplanen för 
genomförande av 1997 års konvention om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av anti- 
personella minor (truppminor) samt om deras förstöring (EUT L 204, 5.8.2017, s. 101). 

Rådets beslut (Gusp) 2017/2283 av den 11 december 2017 till stöd för en global rapporteringsmekanism för olagliga 
handeldvapen och lätta vapen och andra olagliga konventionella vapen och ammunition avsedd att minska risken för 
olaglig handel med dessa (”iTrace III”) (EUT L 328, 12.12.2017, s. 20). 

Rådets beslut (EU) 2017/2284 av den 11 december 2017 om tillhandahållande av stöd till stater i Afrika, Asien- 
Stillahavsområdet samt Latinamerika och Västindien för att delta i en samrådsprocess i den förberedande expert- 
gruppen på hög nivå för ett fördrag om förbud mot framställning av klyvbart material för kärnvapen (EUT L 328, 
12.12.2017, s. 32). 

Rådets beslut (Gusp) 2017/2302 av den 12 december 2017 till stöd för OPCW:s verksamhet för att bistå 
saneringsinsatser vid den tidigare lagringsplatsen för kemiska vapen i Libyen inom ramen för genomförandet av 
EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen (EUT L 329, 13.12.2017, s. 49). 

Rådets beslut (Gusp) 2017/2303 av den 12 december 2017 till stöd för det fortsatta genomförandet av Förenta 
nationernas säkerhetsråds resolution 2118 (2013) och beslutet av OPCW:s verkställande råd EC-M-33/DEC.1 om 
förstöring av Syriens kemiska vapen inom ramen för genomförandet av EU:s strategi mot spridning av mass- 
förstörelsevapen (EUT L 329, 13.12.2017, s. 55). 

Rådets beslut (Gusp) 2017/2370 av den 18 december 2017 till stöd för Haag-uppförandekoden och icke-spridning av 
ballistiska missiler inom ramen för genomförandet av EU: s strategi mot spridning av massförstörelsevapen 
(EUT L 337, 19.12.2017, s. 28). 

Rådets beslut (Gusp) 2018/101 av den 22 januari 2018 om främjande av effektiv vapenexportkontroll (EUT L 17, 
23.1.2018, s. 40). 

Rådets beslut (Gusp) 2018/298 av den 26 februari 2018 om unionens stöd för den verksamhet som bedrivs av den 
förberedande kommissionen för organisationen för fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar (CTBTO) 
i syfte att stärka dess övervaknings- och kontrollkapacitet och inom ramen för genomförandet av EU:s strategi mot 
spridning av massförstörelsevapen (EUT L 56, 28.2.2018, s. 34). 

Rådets beslut (Gusp) 2018/299 av den 26 februari 2018 om främjande av det europeiska nätverket av oberoende 
tankesmedjor för icke-spridning och nedrustning till stöd för genomförandet av EU:s strategi mot spridning av 
massförstörelsevapen (EUT L 56, 28.2.2018, s. 46). 

Rådets beslut (Gusp) 2018/1788 av den 19 november 2018 till stöd för det sydösteuropeiska centrumet för kontroll 
av handeldvapen och lätta vapen (Seesac) för genomförandet av den regionala färdplanen för kampen mot olaglig 
vapenhandel på västra Balkan (EUT L 293, 20.11.2018, s. 11). 
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Rådets beslut (Gusp) 2018/1789 av den 19 november 2018 till stöd för bekämpning av olaglig handel med och 
spridning av handeldvapen och lätta vapen i medlemsstaterna i Arabförbundet (EUT L 293, 20.11.2018, s. 24). 

Rådets beslut (Gusp) 2018/1939 av den 10 december 2018 om unionens stöd för universalisering och effektivt 
genomförande av den internationella konventionen för bekämpande av nukleär terrorism (EUT L 314, 11.12.2018, 
s. 41). 

Rådets beslut (Gusp) 2018/2010 av den 17 december 2018 till stöd för motverkande av olaglig spridning av och 
handel med handeldvapen och lätta vapen (SALW) och ammunition och inverkan av dessa i Latinamerika och 
Västindien inom ramen för EU:s strategi mot olagliga skjutvapen, handeldvapen och lätta vapen och ammunition till 
dessa,  ”Säkra vapnen  –  skydda medborgarna” (EUT L 322, 18.12.2018, s. 27). 

Rådets beslut (Gusp) 2018/2011 av den 17 december 2018 till stöd för att integrera jämställdhet i politik, program 
och åtgärder i kampen mot olaglig handel med och missbruk av handeldvapen i linje med agendan för kvinnor, fred 
och säkerhet (EUT L 322, 18.12.2018, s. 38). 

Rådets beslut (Gusp) 2019/97 av den 21 januari 2019 till stöd för konventionen om biologiska vapen och toxinvapen 
inom ramen för EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen (EUT L 19, 22.1.2019, s. 11). 
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=11&jj=20&type=L&nnn=293&pppp=0024&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=12&jj=11&type=L&nnn=314&pppp=0041&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=12&jj=11&type=L&nnn=314&pppp=0041&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=12&jj=18&type=L&nnn=322&pppp=0027&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=12&jj=18&type=L&nnn=322&pppp=0038&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2019&mm=01&jj=22&type=L&nnn=019&pppp=0011&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 19 04 — VALOBSERVATÖRSUPPDRAG  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

19 04 VALOBSERVATÖR- 
SUPPDRAG  

19 04 01 Förbättring av valpro- 
cessernas tillförlitlighet, 
särskilt genom 
valobservatörsuppdrag  4 48 442 462 42 000 000 47 222 896 35 000 000 41 850 911,23 45 038 215,38 107,23  

19 04 51 Slutförande av åtgärder 
på området valobserv- 
atörsuppdrag (före 
2014)  4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Kapitel 19 04  –  Totalt 48 442 462 42 000 000 47 222 896 35 000 000 41 850 911,23 45 038 215,38 107,23  

19 04 01 Förbättring av valprocessernas tillförlitlighet, särskilt genom valobservatörsuppdrag  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

48 442 462 42 000 000 47 222 896 35 000 000 41 850 911,23 45 038 215,38  

Anmärkningar  

Detta anslag täcker finansiellt stöd till uppbyggnad av förtroendet för och stärkandet av tillförlitligheten hos och 
insynen i demokratiska valprocesser och institutioner genom att sända ut valobservatörer från Europeiska unionen 
och bidra med andra åtgärder för att övervaka valprocesser och stödja valövervakningskapaciteten på regional och 
nationell nivå. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer, eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsprojekt eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen. Dessa bidrag under artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för 
att täcka särskilda utgifter enligt artikel 21.2 a, ii och e i budgetförordningen. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 235.5 i budgetförordningen följer de belopp som ska tas upp under budgetrubriken för administrativt stöd av 
villkoren i bidragsavtalet för varje operativt program. I genomsnitt ska dessa anslag inte överstiga 4 % av bidragen 
till det motsvarande programmet i varje kapitel. 

Andra inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artikel 6 6 0 i den allmänna inkomstberäkningen kan ge 
upphov till ytterligare anslag enligt denna artikel, i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 235/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett finansier- 
ingsinstrument för demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen (EUT L 77, 15.3.2014, s. 85). 
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2014&mm=03&jj=15&type=L&nnn=077&pppp=0085&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 19 04  —  VALOBSERVATÖRSUPPDRAG  (forts.) 

19 04 51 Slutförande av åtgärder på området valobservatörsuppdrag (före 2014)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från föregående år.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1889/2006 av den 20 december 2006 om inrättande av ett 
finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen (EUT L 386, 
29.12.2006, s. 1). 
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2006&mm=12&jj=29&type=L&nnn=386&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2006&mm=12&jj=29&type=L&nnn=386&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 19 05 — SAMARBETE MED TREDJELÄNDER INOM RAMEN FÖR PARTNERSKAPSINSTRUMENTET  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

19 05 SAMARBETE MED 
TREDJELÄNDER 
INOM RAMEN FÖR 
PARTNERSKAPSIN- 
STRUMENTET  

19 05 01 Samarbete med tredje- 
länder för att gynna och 
främja unionens 
intressen och 
gemensamma intressen  4 142 445 000 110 000 000 135 667 000 70 000 000 128 044 169,36 97 615 035,90 88,74  

19 05 20 Erasmus+ –  Bidrag 
från partnerskapsin- 
strumentet 4 13 700 000 14 102 724 12 500 000 15 267 970 12 265 164,— 16 083 660,18 114,05  

19 05 51 Slutförande av åtgärder 
på området förbindelser 
och samarbete med 
industrialiserade tredje- 
länder (2007–2013)  4 p.m. p.m. p.m. 3 500 000 0,— 1 447 095,25  

Kapitel 19 05 – Totalt 156 145 000 124 102 724 148 167 000 88 767 970 140 309 333,36 115 145 791,33 92,78  

19 05 01 Samarbete med tredjeländer för att gynna och främja unionens intressen och gemensamma intressen  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

142 445 000 110 000 000 135 667 000 70 000 000 128 044 169,36 97 615 035,90  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för samarbete med tredjeländer för att gynna och främja unionens intressen 
och gemensamma intressen som omfattas av partnerskapsinstrumentet, särskilt i länder som spelar en viktig roll i 
internationella frågor, bl.a. när det gäller utrikespolitik, internationell ekonomi och handel, multilaterala forum och 
globala styrelseformer och när det gäller att möta globala utmaningar eller där unionen har betydande intressen. 
Detta samarbete omfattar åtgärder till stöd för unionens bilaterala, regionala eller multilaterala förbindelser när det 
gäller att möta globala utmaningar, genomförandet av den internationella dimensionen av Europa 2020-strategin, 
handels- och investeringsmöjligheter samt offentlig diplomati och utåtriktade åtgärder. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer, eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsprojekt eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen. Dessa bidrag under artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för 
att täcka särskilda utgifter enligt artikel 21.2 a, ii och e i budgetförordningen. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 235.5 i budgetförordningen följer de belopp som ska tas upp under budgetrubriken för administrativt stöd av 
villkoren i bidragsavtalet för varje operativt program. I genomsnitt ska dessa anslag inte överstiga 4 % av bidragen 
till det motsvarande programmet i varje kapitel. 
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KAPITEL 19 05  —  SAMARBETE MED TREDJELÄNDER INOM RAMEN FÖR PARTNERSKAPSINSTRUMENTET  (forts.)  

19 05 01  (forts.)  

Andra inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artikel 6 6 0 i den allmänna inkomstberäkningen kan ge 
upphov till ytterligare anslag enligt denna artikel, i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 234/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett instrument 
för partnerskap och samarbete med tredjeländer (EUT L 77, 15.3.2014, s. 77).  

19 05 20 Erasmus+ –  Bidrag från partnerskapsinstrumentet  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

13 700 000 14 102 724 12 500 000 15 267 970 12 265 164,—  16 083 660,18  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för det tekniska och ekonomiska stöd som ges genom detta externa 
instrument i syfte att genomföra den internationella dimensionen av högre utbildning i programmet Erasmus+. 

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll nr 32, ska läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp –  som 
härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster avsatta för 
särskilda ändamål i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b), e) och f) i budgetförordningen, och medför 
avsättning av motsvarande anslag till denna del i utgiftsberäkningen och användning av dessa enligt bilagan 
”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”, som ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster från kandidatländernas bidrag för deltagande i unionsprogrammen och i förekommande fall 
från de potentiella kandidaterna på västra Balkan, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda 
till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b), e) och f) i budgetförordningen. Detta får 
göras i samma proportion som gäller belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i 
förhållande till den totala anslagsnivån. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen kan 
ge upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Erasmus+: 
Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av besluten 
nr 1719/2006/EG, nr 1720/2006/EG och nr 1298/2008/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 50). 
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2014&mm=03&jj=15&type=L&nnn=077&pppp=0077&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=12&jj=20&type=L&nnn=347&pppp=0050&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 19 05 — SAMARBETE MED TREDJELÄNDER INOM RAMEN FÖR PARTNERSKAPSINSTRUMENTET  (forts.)  

19 05 20 (forts.)  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 234/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett instrument 
för partnerskap och samarbete med tredje länder (EUT L 77, 15.3.2014, s. 77).  

19 05 51 Slutförande av åtgärder på området förbindelser och samarbete med industrialiserade tredjeländer (2007–2013)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 3 500 000 0,— 1 447 095,25  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från föregående år. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och från andra givarländer –  inklusive, i båda fallen, offentliga och halvstatliga organ i dessa länder  
–  eller av internationella organisationer, och som är avsedda för särskilda biståndsprojekt eller program som med 
stöd i en grundläggande rättsakt finansieras av unionen och förvaltas av kommissionen. Dessa bidrag under 
artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt artikel 21.2 a, 
ii och e i budgetförordningen. De belopp som ska tas upp under budgetrubriken för administrativt stöd följer av 
villkoren i bidragsavtalet för varje operativt program. I genomsnitt ska dessa anslag inte överstiga 4 % av bidragen 
till det motsvarande programmet i varje kapitel.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 1934/2006 av den 21 december 2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för 
samarbete med industriländer och andra höginkomstländer och territorier (EUT L 405, 30.12.2006, s. 41). 
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KAPITEL 19 06  —  INFORMATIONSVERKSAMHET OM UNIONENS YTTRE FÖRBINDELSER 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

19 06 INFORMATIONS- 
VERKSAMHET OM 
UNIONENS YTTRE 
FÖRBINDELSER  

19 06 01 Informations- 
verksamhet om 
unionens yttre förbin- 
delser  4 15 500 000 15 800 000 15 000 000 15 000 000 16 100 000,— 16 284 778,51 103,07  

19 06 77 Pilotprojekt och 
förberedande åtgärder  

19 06 77 01 Förberedande åtgärd – 
StratCom Plus 4 p.m. p.m. 3 000 000 1 500 000 0,— 0,— 

Artikel 19 06 77 –  
Delsumma 

p.m. p.m. 3 000 000 1 500 000 0,— 0,— 

Kapitel 19 06  –  Totalt 15 500 000 15 800 000 18 000 000 16 500 000 16 100 000,— 16 284 778,51 103,07  

19 06 01 Informationsverksamhet om unionens yttre förbindelser  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

15 500 000 15 800 000 15 000 000 15 000 000 16 100 000,—  16 284 778,51  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för informationsverksamhet om unionens yttre förbindelser. Den informa- 
tionsverksamhet som ska genomföras inom ramen för denna artikel kan delas in i två större kategorier: övergripande 
verksamhet och logistiskt stöd från huvudkontoret, samt verksamhet som utförs av unionens delegationer i tredjeland 
och som riktar sig till internationella organisationer. 

Åtgärder som leds centralt  

—  Europeiska unionens besöksprogram som utförs gemensamt av Europaparlamentet och kommissionen ger de 
cirka 150 deltagare som väljs ut av delegationerna varje år möjlighet till kontakter med unionen genom besök på 
Europaparlamentet och kommissionen som en del av individuella skräddarsydda besöksprogram som rör ett visst 
tema.  

—  Produktion och distribution av publikationer rörande prioriterade ämnen som en del av ett årligt program. 

—  Produktion och spridning av audiovisuellt material.  

—  Utarbetande av information via elektroniska medier (internet och elektroniska postsystem).  

—  Anordnande av besök för grupper av journalister. 

—  Stöd till informationsverksamhet som genomförs av opinionsbildare i enlighet med unionens prioriteringar. 
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KAPITEL 19 06 — INFORMATIONSVERKSAMHET OM UNIONENS YTTRE FÖRBINDELSER  (forts.)  

19 06 01  (forts.)  

—  Strategisk kommunikation, även om desinformation, särskilt i unionens grannländer och länderna på västra 
Balkan. Det handlar bland annat om att systematiskt spåra upp och avslöja desinformation som sprids av 
främmande makter. 

Detta omfattar verksamhet vid den kommande EU-delegationen i Förenade kungariket för information om 
medborgerliga rättigheter efter Förenade kungarikets utträde ur EU. 

Kommissionen kommer att fortsätta att finansiera nyhetsutsändningar på persiska.  

Decentraliserade åtgärder som genomförs av unionens delegationer i tredjeland och gentemot internationella 
organisationer  

Med utgångspunkt i de informationsmål som finns för varje region och land föreslår unionens delegationer en årlig 
informationsplan som, sedan den godkänts centralt, får ett anslag för följande verksamheter: 

—  Webbsidor. 

—  Kontakter med media (presskonferenser, seminarier och radioprogram m.m.).  

—  Informationsprodukter (andra publikationer, grafiskt material etc.).  

—  Anordnande av evenemang, bl.a. kulturell verksamhet.  

—  Nyhetsbrev.  

—  Informationskampanjer.  

—  Strategisk kommunikation, särskilt i unionens grannländer och länderna på västra Balkan. 

Andra inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artikel 6 6 0 i den allmänna inkomstberäkningen kan ge 
upphov till ytterligare anslag enligt denna artikel, i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Uppgift som följer av kommissionens administrativa självständighet enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, 
om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) 
nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om 
upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 19 06  —  INFORMATIONSVERKSAMHET OM UNIONENS YTTRE FÖRBINDELSER  (forts.)  

19 06 77 Pilotprojekt och förberedande åtgärder  

19 06 77 01 Förberedande åtgärd  –  StratCom Plus  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. 3 000 000 1 500 000 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden. 

Denna förberedande åtgärd kommer att testa hur man kan bemöta desinformation på ett mer systematiskt, effektivt 
och ändamålsenligt sätt. Ett viktigt mål är att bygga upp unionens kapacitet när det gäller faktagranskning av 
desinformation genom att personalens färdigheter uppdateras med hjälp av utbildning och rådgivning som ges av 
utsedda strategiska kommunikationsexperter, som sedan kommer att rapportera om sin övervakningsverksamhet till 
huvudkontoret, inklusive arbetsgruppen East StratCom. 

Den förberedande åtgärden kommer att finansiera a) utbildning för att öka medvetenheten om desinformationsk- 
ampanjer bland unionens personal, b) övervakning av desinformationskampanjer både inom och utanför unionen, c) 
databaserad analys av problem och möjligheter i hela Europa, d) bättre presentation av resultatet av denna analys, 
dvs. översättning och spridning på lokala språk. Eftersom desinformationskampanjer har både unionen och dess 
partnerländer som mål kan dessa åtgärder gynna, enligt de prioriteringar som fastställs, personalen vid 1) 
kommissionens ständiga representationer i medlemsstaterna, 2) unionsdelegationerna i länderna i det östliga 
partnerskapet, och 3) unionsdelegationerna i länderna på västra Balkan. 

Den förberedande åtgärden kommer att genomföras gemensamt av kommissionen (tjänsten för utrikespolitiska 
instrument) och Europeiska utrikestjänsten. 

Denna åtgärd kommer att göra det möjligt för unionen att öka medvetenheten, öka kapaciteten att förutse, analysera 
och reagera, öka effektiviteten, förbättra möjligheterna att nå ut till medlemsstaterna samt främja unionens politiska 
målsättningar gentemot sina medborgare och det östra grannskapet och västra Balkan, inbegripet på deras språk. 

I enlighet med det första året av genomförandet bör den förberedande åtgärden fortsätta att få adekvat finansiering 
under 2019. Att motverka falska nyheter har blivit en prioritering för Europeiska unionen, och bland annat har ett 
meddelande antagits om denna fråga. Det är mycket viktigt att se till att det finns tillräckliga medel för att motverka 
fenomenet på EU-nivå.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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Allmän sammanfattning av anslag (2020 och 2019) och genomförande (2018)  

Avdelning 
Kapitel 

Rubrik 
Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

20 01 ADMINISTRATIVA 
UTGIFTER FÖR POLITI- 
KOMRÅDET HANDEL 103 352 796 103 352 796 98 356 915 98 356 915 96 566 212,70 96 566 212,70 

20 02 HANDELSPOLITIK 17 121 000 16 430 000 17 364 000 16 640 000 17 900 000,—  16 500 000,—  

Avdelning 20  –  Totalt 120 473 796 119 782 796 115 720 915 114 996 915 114 466 212,70 113 066 212,70  
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HANDEL 

KAPITEL 20 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET HANDEL  

Artiklarna 1, 2, 3 och 5 redovisas i närmare detalj i kapitel XX 01 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 2018–2020 

20 01 ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR 
POLITIKOMRÅDET HANDEL  

20 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt 
anställda inom politikområdet Handel  

20 01 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt 
anställda  –  Huvudkontor 5,2 58 595 375 55 016 278 54 130 697,05 92,38 

20 01 01 02 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt 
anställda  –  Unionens delegationer 5,2 16 762 507 15 407 577 15 084 643,49 89,99  

Artikel 20 01 01  –  Delsumma 75 357 882 70 423 855 69 215 340,54 91,85  

20 01 02 Extern personal och andra administrativa 
utgifter för politikområdet Handel  

20 01 02 01 Extern personal – Huvudkontor 5,2 3 016 357 2 958 569 2 955 487,— 97,98 

20 01 02 02 Extern personal – Unionens delegationer 5,2 8 584 577 8 463 372 7 609 633,61 88,64 

20 01 02 11 Andra administrativa utgifter  –  Huvudkontor 5,2 4 346 572 4 347 413 4 606 641,80 105,98 

20 01 02 12 Andra administrativa utgifter  –  Unionens 
delegationer 5,2 1 508 215 1 491 686 1 505 470,21 99,82  

Artikel 20 01 02  –  Delsumma 17 455 721 17 261 040 16 677 232,62 95,54  

20 01 03 Utgifter avseende utrustning och tjänster 
för informations- och kommunikation- 
steknik, byggnader och därmed samman- 
hängande utgifter inom politikområdet 
Handel  

20 01 03 01 Utgifter för utrustning och tjänster avseende 
informations- och kommunikationsteknik 5,2 3 843 719 3 688 337 4 333 835,90 112,75 

20 01 03 02 Utgifter för byggnader och därmed samman- 
hängande utgifter  – Unionens delegationer 5,2 6 695 474 6 983 683 6 339 803,64 94,69  

Artikel 20 01 03  –  Delsumma 10 539 193 10 672 020 10 673 639,54 101,28  

Kapitel 20 01  –  Totalt 103 352 796 98 356 915 96 566 212,70 93,43  
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20 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda inom politikområdet Handel  

20 01 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda  –  Huvudkontor  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

58 595 375 55 016 278 54 130 697,05 

20 01 01 02 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda –  Unionens delegationer  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

16 762 507 15 407 577 15 084 643,49  

20 01 02 Extern personal och andra administrativa utgifter för politikområdet Handel  

20 01 02 01 Extern personal  – Huvudkontor  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

3 016 357 2 958 569 2 955 487,—  

20 01 02 02 Extern personal –  Unionens delegationer  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

8 584 577 8 463 372 7 609 633,61 

20 01 02 11 Andra administrativa utgifter  –  Huvudkontor  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

4 346 572 4 347 413 4 606 641,80 

20 01 02 12 Andra administrativa utgifter  –  Unionens delegationer  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

1 508 215 1 491 686 1 505 470,21 
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20 01 03 Utgifter avseende utrustning och tjänster för informations- och kommunikationsteknik, byggnader och därmed 
sammanhängande utgifter inom politikområdet Handel  

20 01 03 01 Utgifter för utrustning och tjänster avseende informations- och kommunikationsteknik  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

3 843 719 3 688 337 4 333 835,90 

20 01 03 02 Utgifter för byggnader och därmed sammanhängande utgifter  – Unionens delegationer  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

6 695 474 6 983 683 6 339 803,64 
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Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

20 02 HANDELSPOLITIK  

20 02 01 Utrikeshandelsförbin- 
delser, inbegripet 
tillträde till marknader i 
tredjeland 4 12 621 000 11 800 000 12 584 000 11 800 000 13 000 000,— 12 010 356,48 101,78  

20 02 03 Handelsstöd  –  Multi- 
laterala initiativ  4 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000,— 4 169 643,52 92,66  

20 02 77 Pilotprojekt och 
förberedande 
verksamhet  

20 02 77 02 Pilotprojekt  –  Kvinnor 
och handel: Utforma en 
modell till ett kapitel om 
jämställdhet i frihandel- 
savtal på grundval av 
uppgifter om kvinnor 
som deltar i handeln och 
kvinnor som deltar i den 
inhemska ekonomin 4 p.m. 130 000 280 000 340 000 400 000,— 320 000,— 246,15  

Artikel 20 02 77 – 
Delsumma 

p.m. 130 000 280 000 340 000 400 000,— 320 000,— 246,15  

Kapitel 20 02 –  Totalt 17 121 000 16 430 000 17 364 000 16 640 000 17 900 000,— 16 500 000,— 100,43  

20 02 01 Utrikeshandelsförbindelser, inbegripet tillträde till marknader i tredjeland  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

12 621 000 11 800 000 12 584 000 11 800 000 13 000 000,—  12 010 356,48  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att stödja följande åtgärder:  

Verksamhet till stöd för pågående och nya multilaterala och bilaterala handels- och investeringsförhandlingar  

Åtgärderna är avsedda att stärka unionens förhandlingsposition i pågående multilaterala handelsförhandlingar (mot 
bakgrund av Dohautvecklingsagendan) samt pågående och nya bilaterala och regionala handels- och investerings- 
förhandlingar, för att se till att unionens politik utformas enligt högsta möjliga ekonomiska, sociala och miljömässiga 
standarder, liksom ett heltäckande och aktuellt expertunderlag och för att bygga upp koalitioner till stöd för 
politikens genomförande, inbegripet:  

—  möten, konferenser och seminarier i samband med utformningen av politiken och förhandlingspositionerna och i 
samband med pågående och nya handels- och investeringsförhandlingar, 

—  utveckling och genomförande av en konsekvent och heltäckande kommunikations- och informationsstrategi för 
att främja unionens handelspolitik och mäta och höja medvetandet om innehållet i och målen för unionens 
handelspolitik och aktuella förhandlingspositioner i och utanför unionen, 
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—  informationsverksamhet och seminarier för offentliga och privata aktörer (inbegripet civilsamhälle och 
näringsliv) för att redogöra för läget i pågående förhandlingar och genomförandet av befintliga avtal.  

Studier, utvärderingar och konsekvensbedömningar i samband med handels- och investeringsavtal samt handel- 
spolitik  

Åtgärderna är avsedda att se till att unionens handelspolitik bygger på och tar vederbörlig hänsyn till resultaten av 
bedömningar och utvärderingar inbegripet 

—  konsekvensbedömningar för nya lagförslag och bedömningar av konsekvenserna för hållbar utveckling för 
pågående förhandlingar i syfte att analysera de potentiella ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelarna med 
handels- och investeringsavtal och, vid behov, föreslå kompletterande åtgärder för att bekämpa de negativa 
verkningarna för vissa länder eller sektorer,  

—  utvärderingar av generaldirektoratet för handels politik och rutiner enligt dess fleråriga utvärderingsplan,  

—  expertstudier, rättsliga och ekonomiska studier som avser pågående förhandlingar och befintliga avtal, den 
politiska utvecklingen och handelstvister.  

Handelsrelaterat tekniskt bistånd, utbildning och andra åtgärder för kapacitetsuppbyggnad i tredjeländer  

Åtgärder i syfte att förbättra tredjeländernas förmåga att delta i internationella, bilaterala eller biregionala handels- 
och investeringsförhandlingar, genomföra internationella handels- och investeringsavtal och delta i världshandels- 
systemet, inbegripet följande åtgärder: 

—  Projekt som inbegriper utbildning och kapacitetsuppbyggnad för tjänstemän och näringsidkare i utvecklings- 
länderna, huvudsakligen sanitära och fytosanitära åtgärder och åtgärder som avser likvärdiga standarder för 
miljö, djurskydd och sociala frågor, vilket gör att de kan exportera kvalitetsvaror till unionen, något som också 
bidrar till mer rättvisa villkor, 

—  Ersättning för kostnader för deltagande i forum och konferenser som anordnas för att informera utvecklings- 
länderna om handelspolitiska frågor och förmedla sakkunskap på detta område.  

—  Förvaltning, drift, vidareutveckling och marknadsföring av handelsrådgivningstjänsten som ska informera 
industrin i partnerländerna om tillträde till unionsmarknaden och underlätta för den industrin att utnyttja de 
möjligheter till marknadstillträde som det internationella handelssystemet erbjuder.  

—  Program för handelsrelaterat tekniskt bistånd inom ramen för Världshandelsorganisationen (WTO) och andra 
multilaterala organisationer, särskilt WTO:s så kallade trustfonder, inom ramen för utvecklingsagendan från 
Doha.  

Åtgärder för marknadstillträde till stöd för unionens strategi för marknadstillträde  

Åtgärder till stöd för unionens strategi för marknadstillträde som går ut på att undanröja eller sänka handelshindren, 
kartlägga handelshinder i tredjeländer och i förekommande fall undanröja handelshinder. Åtgärderna kan omfatta 
följande: 

—  Underhåll, drift och vidareutveckling av en databas om marknadstillträde, som ska vara tillgänglig för 
ekonomiska aktörer på internet, och som förtecknar handelshinder och andra uppgifter som påverkar union- 
sexport och unionsexportörer samt anskaffning av de uppgifter och data samt den dokumentation som behövs för 
databasen. 
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—  Analys av olika handelshinder för tillträdet till centrala marknader, inbegripet analys av tredjeländers fullgörande 
av sina skyldigheter enligt internationella handels- och investeringsavtal i samband med förberedelse av 
förhandlingar. 

—  Konferenser, seminarier och andra informationsåtgärder (till exempel undersökningar och spridning av deras 
resultat, informationspaket, publikationer och broschyrer) för att informera företag, tjänstemän i medlemsstaterna 
och andra aktörer om handelshinder och handelspolitiska instrument till skydd för unionen mot orättvisa 
handelsbruk såsom dumpning eller exportsubventioner.  

—  Stöd till den europeiska industrin i samband med åtgärder som särskilt avser marknadstillträde.  

Åtgärder till stöd för tillämpning av befintliga regler och övervakning av handels- och investeringsskyldigheter  

Åtgärder till stöd för tillämpningen av befintliga handels- och investeringsavtal och genomdrivandet av därtill 
hörande system som möjliggör verkningsfull tillämpning av avtalet samt undersökningar och inspektioner på plats 
för att kontrollera att tredjeländerna följer reglerna, inbegripet följande: 

—  Informationsutbyten, utbildning, seminarier och kommunikationsverksamhet för att stödja tillämpningen av 
befintlig unionslagstiftning om exportkontroller av produkter med dubbla användningsområden.  

— Verksamhet för att underlätta undersökningar inom ramen för handelspolitiska skyddsmekanismer för att skydda 
unionstillverkarna mot orättvisa handelsbruk från tredjeländer (antidumpning, antisubvention och handel- 
spolitiska skyddsåtgärder) som kan skada unionens ekonomi. Verksamheten ska särskilt inriktas på utveckling, 
underhåll och säkerhet för informationstekniksystem som ger stöd till de handelspolitiska skyddsåtgärderna, 
produktion av kommunikationsmateriel, upphandling av juridiska tjänster i tredjeländer samt expertstudier.  

—  åtgärder till stöd för de inhemska rådgivande grupper som övervakar genomförandet av handels- och invester- 
ingsavtal som trätt i kraft. Detta inbegriper finansiering av ledamöters och experters resekostnader och logi. 

—  Åtgärder till stöd för anskaffning av relevanta uppgifter för att utgöra en grund för diskussioner i den inhemska 
rådgivande gruppen och den gemensamma rådgivande kommittén,  

—  Åtgärder för att främja unionens utrikeshandelspolitik genom strukturerad dialog med viktiga opinionsbildare i 
civilsamhället och andra intressenter, inklusive små och medelstora företag, om utrikeshandelsfrågor.  

—  Verksamhet med anknytning till marknadsföring och kommunikation om handels- och investeringsavtal, både 
inom unionen och i partnerländer. Detta kommer i första hand att genomföras genom produktion och spridning 
av audiovisuellt, elektroniskt och grafisk stöd och tryckta publikationer, prenumerationer på handelsrelaterad 
media och databaser, översättning av kommunikationsmaterial till icke unionsspråk, medieorienterade åtgärder, 
inklusive nya medieprodukter.  

—  Utveckling, underhåll och drift av informationssystem till stöd för den operativa verksamheten på området för  
”handelspolitik”, t.ex. följande: Integrated Statistical Database (ISDB), e-systemet för dubbla användningsom- 
råden, databasen med information om marknadstillträde, handelsrådgivningstjänsten, exportkreditdatabasen, 
nätverket för förvaltning av licenser (SIGL- och SIGL Wood-systemen), plattformen för det civila samhället 
och verktyg för övervakning av och stöd till handels- och investeringsavtal. 
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Rättslig och annan sakkunskap  

Åtgärder i syfte att sörja för att unionens handelspartner faktiskt håller fast vid och fullgör sina skyldigheter inom 
ramen för WTO-avtalet samt andra multilaterala och bilaterala avtal, inbegripet följande åtgärder:  

—  Expertundersökningar, inbegripet kontrollbesök, samt särskilda undersökningar och seminarier om tredjeländers 
fullgörande av sina skyldigheter enligt internationella handels- och investeringsavtal.  

—  Rättslig sakkunskap, särskilt i frågor som rör utländsk rätt, som behövs för att underlätta för unionen att driva 
igenom sina ståndpunkter i tvistlösningsfall inom WTO, samt andra expertstudier som krävs för förberedelser, 
bedrivande och uppföljning av tvistlösningsfall inom WTO. 

—  Skiljedomstolskostnader, inhämtandet av rättsliga utlåtanden samt avgifter som unionen ådrar sig som part i 
tvister om tillämpningen av internationella avtal som ingåtts i enlighet med artikel 207 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt.  

Tvistlösningssystem för investeringstvister som inrättats genom internationella avtal 

Utgifterna avser stöd till följande: 

—  Fasta kostnader för driften av investeringsdomstolssystem (första instans och överklagandeinstans) och av den 
multilaterala investeringsdomstolen som uppstår genom tillämpningen av internationella avtal som ingåtts i 
enlighet med artikel 207 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.  

—  Skiljedomstolskostnader, inhämtandet av rättsliga utlåtanden samt avgifter som unionen ådrar sig som part i 
tvister vid talan som väckts av investerare inom ramen för sådana internationella avtal.  

—  Utbetalningar till investerare till följd av en skiljedom eller en uppgörelse i samband med sådana internationella 
avtal.  

Verksamhet för att stödja handels- och investeringspolitik  

Detta anslag är även avsett att täcka allmänna kostnader för översättning, pressevenemang, information och 
publikationer som direkt kan knytas till förverkligandet av målet för det program eller de åtgärder som omfattas av 
denna artikel samt alla andra utgifter för tekniskt eller administrativt bistånd som inte omfattar myndighetsuppgifter 
och som läggs ut på entreprenad av kommissionen i form av tillfälliga tjänstekontrakt, såsom underhåll av 
webbplatsen för generaldirektoratet för handel och kommissionsledamoten med ansvar för handel eller utveckling 
och genomförande av informationssystem och informationsverktyg till stöd för detta. 

Eventuella inkomster i samband med unionens förvaltning av det ekonomiska ansvaret i samband med tvistlösning 
mellan investerare och stat kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.5 i 
budgetförordningen. 

En del av detta anslag är avsedd att täcka en övergripande kommunikationsstrategi för att involvera allmänheten och 
alla berörda aktörer samt maximera transparensen med avseende på Generaldirektoratet för handels verksamhet. 
Detta inbegriper evenemang som anordnas för att främja deltagande och dialog, såsom evenemang för pressen och 
berörda aktörer, publicering av information, översättningar, samråd, uppföljningar och publikationer som direkt kan 
knytas till förverkligandet av målet för de åtgärder som omfattas av denna artikel samt alla andra utgifter för tekniskt 
eller administrativt bistånd som inte inbegriper uppgifter för offentlig myndighet som lagts ut på entreprenad av 
kommissionen i form av tillfälliga tjänstekontrakt, såsom underhåll av GD Handels liksom handelskommissionärens 
webbplats. Verksamhet för att engagera allmänheten och alla berörda aktörer är mycket viktig för att uppnå en 
transparent, framgångsrik och vittomfattande handelspolitik. 
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Inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artiklarna 5 2 0, 5 2 2, 5 7 0, 5 7 3 och 9 0 0 eller punkt 6 6 0 0 
i den allmänna inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna artikel i enlighet med 
artikel 22.1 i budgetförordningen. 

Rättslig grund 

Rådets och kommissionens beslut 98/181/EG, EKSG, Euratom av den 23 september 1997 om Europeiska 
gemenskapernas ingående av energistadgefördraget och energistadgeprotokollet om energieffektivitet och därtill 
hörande miljöaspekter (EGT L 69, 9.3.1998, s. 1). 

Rådets beslut 98/552/EG av den 24 september 1998 om kommissionens genomförande av insatser avseende 
gemenskapens strategi för marknadstillträde (EGT L 265, 30.9.1998, s. 31). 

Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet i enlighet med artikel 58.2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

20 02 03 Handelsstöd –  Multilaterala initiativ  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000,— 4 169 643,52  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka stöd till multilaterala program och initiativ på området för handelsrelaterat bistånd för 
att stärka utvecklingsländernas kapacitet att delta effektivt i det multilaterala handelssystemet och i regionala 
handelssystem och att förbättra utvecklingsländernas handel. 

Initiativ och program som ska finansieras med detta anslag kommer att stödja följande åtgärder:  

Stöd till handelsåtgärder, deltagande i förhandlingar och genomförande av handels- och investeringsavtal och 
andra handelsrelaterade initiativ  

Åtgärder för att stärka utvecklingsländernas kapacitet att utforma sin handelspolitik och stärka institutionerna i 
samband med handelspolitiken, inbegripet övergripande och uppdaterade granskningar av handeln och stöd för att 
integrera handeln i politiken för ekonomisk tillväxt och utveckling. 

Åtgärder för att stärka utvecklingsländernas kapacitet att effektivt delta i förhandlingar om handel och investeringar, 
genomföra handels- och investeringsavtal och andra handelsrelaterade initiativ, och dessutom vidta uppföljningsåt- 
gärder, även när det gäller aspekter av handel och hållbar utveckling i deras arbetsmarknads- och miljöplanering. 
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KAPITEL 20 02 — HANDELSPOLITIK  (forts.)  

20 02 03 (forts.)  

Forskning för att ge beslutsfattare råd om hur de bäst kan garantera att intressena för små producenter och 
arbetstagare i utvecklingsländerna på bästa sätt tillvaratas inom alla politikområden och hur man kan främja 
gynnsamma förutsättningar för producenternas tillgång till världsmarknaderna. 

Detta stöd är i första hand riktat till den offentliga sektorn, men kan även omfatta initiativ till stöd för ansvarsfullt 
företagande och rättvis och etisk handel.  

Handelsutveckling  

Åtgärder för att minska sådana begränsningar på utbudssidan som direkt påverkar utvecklingsländernas förmåga att 
utnyttja sin internationella handelspotential, inklusive, i första hand, utveckling av den privata sektorn. 

Detta anslag ska komplettera unionens geografiska program och bör endast omfatta multilaterala initiativ och 
program som tillför ett verkligt mervärde till unionens geografiska program. 

Kommissionen ska varje år utarbeta en rapport om genomförandet, om uppnådda resultat och om de viktigaste 
effekterna för handelsstödet. Kommissionen ska tillhandahålla information om vilket totalbelopp finansieringen av 
handelsstöd ur unionens allmänna budget uppgår till, och om hur stor andel av allt  ”handelsrelaterat bistånd”  som 
tillhandahålls som går till handelsstöd. 

Inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artiklarna 5 2 0, 5 2 2, 5 7 0, 5 7 3 och 9 0 0 eller punkt 6 6 0 0 
i den allmänna inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna artikel i enlighet med 
artikel 22.1 i budgetförordningen. 

Rättslig grund 

Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet i enlighet med artikel 58.2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

20 02 77 Pilotprojekt och förberedande verksamhet  

20 02 77 02 Pilotprojekt –  Kvinnor och handel: Utforma en modell till ett kapitel om jämställdhet i frihandelsavtal på grundval 
av uppgifter om kvinnor som deltar i handeln och kvinnor som deltar i den inhemska ekonomin  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 130 000 280 000 340 000 400 000,— 320 000,—  
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KAPITEL 20 02  —  HANDELSPOLITIK  (forts.) 

20 02 77  (forts.) 

20 02 77 02 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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INTERNATIONELLT SAMARBETE OCH UTVECKLING 
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AVDELNING 21 

INTERNATIONELLT SAMARBETE OCH UTVECKLING 

Allmän sammanfattning av anslag (2020 och 2019) och genomförande (2018)  

Avdelning 
Kapitel 

Rubrik 
Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

21 01 ADMINISTRATIVA 
UTGIFTER PÅ POLITI- 
KOMRÅDET INTER- 
NATIONELLT SAMARBETE 
OCH UTVECKLING 305 553 754 305 553 754 291 056 843 291 056 843 408 300 034,—  408 300 034,—  

21 02 FINANSIERINGSIN- 
STRUMENT FÖR UTVECK- 
LINGSSAMARBETE 3 164 529 459 2 690 632 634 3 105 662 812 2 714 270 463 2 927 947 827,78 2 607 580 803,92 

21 04 DET EUROPEISKA 
INSTRUMENTET FÖR 
FRÄMJANDE AV 
DEMOKRATI OCH 
MÄNSKLIGA 
RÄTTIGHETER 141 214 245 126 000 000 138 124 454 113 000 000 136 179 899,10 135 713 880,66 

21 05 INSTRUMENT SOM 
BIDRAR TILL STABILITET 
OCH FRED (ICSP)  –  
GLOBALA OCH TRANS- 
REGIONALA HOT OCH 
FRAMVÄXANDE HOT 77 250 000 67 000 000 73 900 000 63 800 000 74 214 635,84 64 698 597,93 

21 06 INSTRUMENTET FÖR 
KÄRNSÄKERHETSSAM- 
ARBETE 31 394 290 31 200 000 32 154 049 40 000 000 31 505 663,—  38 202 312,52 

21 07 PARTNERSKAPET 
MELLAN UNIONEN OCH 
GRÖNLAND 33 220 000 33 104 000 32 640 000 32 110 000 32 110 000,—  30 365 444,40 

21 08 UTVECKLING OCH 
SAMARBETE INTER- 
NATIONELLT 47 979 000 45 943 947 43 228 000 42 244 468 41 852 835,41 27 930 170,25 

21 09 SLUTFÖRANDE AV 
ÅTGÄRDER INOM RAMEN 
FÖR INSTRUMENTET FÖR 
SAMARBETE MED INDUS- 
TRILÄNDER p.m. 3 000 000 p.m. 5 000 000 0,—  9 101 319,19 

Avdelning 21  – Totalt 3 801 140 748 3 302 434 335 3 716 766 158 3 301 481 774 3 652 110 895,13 3 321 892 562,87  
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AVDELNING 21 

INTERNATIONELLT SAMARBETE OCH UTVECKLING 

KAPITEL 21 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER PÅ POLITIKOMRÅDET INTERNATIONELLT SAMARBETE OCH 
UTVECKLING 

Artiklarna 1, 2, 3 och 5 redovisas i närmare detalj i kapitel XX 01 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 2018–2020 

21 01 ADMINISTRATIVA UTGIFTER PÅ 
POLITIKOMRÅDET INTER- 
NATIONELLT SAMARBETE OCH 
UTVECKLING  

21 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt 
anställda som arbetar med politi- 
kområdet Internationellt samarbete och 
utveckling  

21 01 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt 
anställda  – huvudkontor 5,2 70 513 079 69 009 549 67 231 792,62 95,35 

21 01 01 02 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt 
anställda  – unionens delegationer 5,2 94 718 259 83 238 496 79 471 134,96 83,90  

Artikel 21 01 01 – Delsumma 165 231 338 152 248 045 146 702 927,58 88,79  

21 01 02 Extern personal och övriga adminis- 
trativa utgifter till stöd för politi- 
kområdet Internationellt samarbete och 
utveckling  

21 01 02 01 Extern personal –  huvudkontor 5,2 2 516 985 2 505 315 2 685 882,—  106,71 

21 01 02 02 Extern personal –  unionens delegationer 5,2 2 861 524 2 683 509 2 536 544,53 88,64 

21 01 02 11 Andra administrativa utgifter –  huvud- 
kontor 5,2 4 324 543 4 330 495 4 432 661,28 102,50 

21 01 02 12 Andra administrativa utgifter –  unionens 
delegationer 5,2 3 733 928 3 507 282 3 476 002,08 93,09  

Artikel 21 01 02 – Delsumma 13 436 980 13 026 601 13 131 089,89 97,72  

21 01 03 Utgifter avseende utrustning och 
tjänster för informations- och 
kommunikationsteknik, byggnader och 
därmed sammanhängande utgifter 
inom politikområdet internationellt 
samarbete och utveckling  
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KAPITEL 21 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER PÅ POLITIKOMRÅDET INTERNATIONELLT SAMARBETE OCH 
UTVECKLING  (forts.) 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 2018–2020  

21 01 03 (forts.) 

21 01 03 01 Utgifter för utrustning och tjänster 
kopplade till informations- och 
kommunikationsteknik 5,2 4 625 493 4 626 457 5 382 709,22 116,37 

21 01 03 02 Byggnader och därmed samman- 
hängande utgifter  –  unionens delega- 
tioner 5,2 16 576 175 16 420 172 14 627 937,41 88,25  

Artikel 21 01 03 –  Delsumma 21 201 668 21 046 629 20 010 646,63 94,38  

21 01 04 Stödutgifter för insatser och program 
inom politikområdet Internationellt 
samarbete och utveckling  

21 01 04 01 Stödutgifter för finansieringsinstrument 
för utvecklingssamarbete 4 88 392 838 87 647 486 86 869 268,20 98,28 

21 01 04 03 Stödutgifter för europeiska instrument 
för demokrati och mänskliga rättigheter 
(EIDHR) 4 10 854 220 10 573 850 10 129 236,57 93,32 

21 01 04 04 Utgifter för stöd till instrumentet som 
bidrar till stabilitet och fred (IcSP) 4 2 300 000 2 300 000 2 385 095,99 103,70 

21 01 04 05 Stödutgifter för instrumentet för kärn- 
säkerhetssamarbete 4 1 490 710 1 475 951 1 441 022,21 96,67 

21 01 04 06 Stödutgifter för partnerskapet Euro- 
peiska unionen  – Grönland 4 269 000 264 281 254 260,20 94,52 

21 01 04 07 Stödutgifter för Europeiska utvecklings- 
fonden 4 p.m. p.m. 113 944 539,58 

21 01 04 08 Utgifter för stöd till förvaltningsfonder 
som administreras av kommissionen 4 p.m. p.m. 10 541 191,15  

Artikel 21 01 04  –  Delsumma 103 306 768 102 261 568 225 564 613,90 218,34  

21 01 06 Genomförandeorgan  

21 01 06 01 Genomförandeorganet för utbildning, 
audiovisuella medier och kultur  –  Bidrag 
från finansieringsinstrument för utveck- 
lingssamarbete 4 2 377 000 2 474 000 2 890 756,—  121,61  

Artikel 21 01 06 –  Delsumma 2 377 000 2 474 000 2 890 756,—  121,61  

Kapitel 21 01  –  Totalt 305 553 754 291 056 843 408 300 034,—  133,63  
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KAPITEL 21 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER PÅ POLITIKOMRÅDET INTERNATIONELLT SAMARBETE OCH UTVECKLING  
(forts.)  

21 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som arbetar med politikområdet Internationellt samarbete och 
utveckling  

21 01 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda –  huvudkontor  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

70 513 079 69 009 549 67 231 792,62 

21 01 01 02 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda –  unionens delegationer  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

94 718 259 83 238 496 79 471 134,96  

21 01 02 Extern personal och övriga administrativa utgifter till stöd för politikområdet Internationellt samarbete och 
utveckling  

21 01 02 01 Extern personal  –  huvudkontor  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

2 516 985 2 505 315 2 685 882,—  

21 01 02 02 Extern personal  –  unionens delegationer  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

2 861 524 2 683 509 2 536 544,53 

21 01 02 11 Andra administrativa utgifter  – huvudkontor  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

4 324 543 4 330 495 4 432 661,28 

21 01 02 12 Andra administrativa utgifter  – unionens delegationer  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

3 733 928 3 507 282 3 476 002,08 
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KAPITEL 21 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER PÅ POLITIKOMRÅDET INTERNATIONELLT SAMARBETE OCH UTVECKLING 
(forts.) 

21 01 03 Utgifter avseende utrustning och tjänster för informations- och kommunikationsteknik, byggnader och därmed 
sammanhängande utgifter inom politikområdet internationellt samarbete och utveckling 

21 01 03 01 Utgifter för utrustning och tjänster kopplade till informations- och kommunikationsteknik  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

4 625 493 4 626 457 5 382 709,22 

21 01 03 02 Byggnader och därmed sammanhängande utgifter  – unionens delegationer  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

16 576 175 16 420 172 14 627 937,41  

21 01 04 Stödutgifter för insatser och program inom politikområdet Internationellt samarbete och utveckling  

21 01 04 01 Stödutgifter för finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

88 392 838 87 647 486 86 869 268,20  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka följande: 

—  Utgifter för tekniskt och administrativt stöd som inte omfattar myndighetsutövning och som kommissionen lagt 
ut på entreprenad med hjälp av tillfälliga tjänstekontrakt för kommissionens och stödmottagarnas bästa. 

—  Utgifter för extern personal vid huvudkontoret (kontraktsanställda, utsända nationella experter eller interims- 
anställda) som ska överta de uppgifter som tidigare ombesörjdes av nu avvecklade kontor för tekniskt bistånd. 
Utgifterna för extern personal vid huvudkontoret får inte överstiga 7 549 714 EUR. Beräkningen av detta belopp 
grundar sig på en preliminär årlig enhetskostnad per manår, av vilken 93 % motsvarar löner till den berörda 
personalen och 7 % tilläggskostnader för utbildning, möten, tjänsteresor, informationsteknik och telekommuni- 
kation för den externa personal som finansieras under denna budgetpost.  

—  Utgifter för extern personal vid delegationerna (kontraktsanställda, lokalanställda eller utsända nationella 
experter) för programförvaltning som delegerats till unionens delegationer i tredjeländer eller för att handha de 
uppgifter som tidigare ombesörjdes av nu avvecklade kontor för tekniskt bistånd samt tilläggskostnader för 
logistik och infrastruktur, t.ex. kostnader för utbildning, möten, tjänsteresor och hyreskostnader som är direkt 
kopplade till att delegationerna har extern personal vars lön betalas med anslag från denna punkt.  

—  Utgifter för studier, expertmöten, informationssystem, upplysningsverksamhet, fortbildning, utarbetande och 
utbyte av erfarenheter och bästa praxis samt publikationer och annat administrativt eller tekniskt stöd direkt 
kopplat till uppnåendet av programmets mål. 
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KAPITEL 21 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER PÅ POLITIKOMRÅDET INTERNATIONELLT SAMARBETE OCH UTVECKLING  
(forts.)  

21 01 04 (forts.) 

21 01 04 01  (forts.) 

—  Utgifter för forskningsverksamhet om relevanta frågor och för spridning av resultatet.  

—  Utgifter som har samband med informations- och kommunikationsinsatser, inbegripet utarbetande av kommuni- 
kationsstrategier samt förmedling av information från unionen om dess politiska prioriteringar. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer, eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsåtgärder eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen. Sådana bidrag, som tas upp i artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, utgör inkomster 
avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.2 a ii och e i budgetförordningen. Beloppen under denna budgetrubrik 
för administrativa stödutgifter kommer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i budgetförordningen, att 
fastställas utifrån bidragsavtalet för varje operativt program. Inom varje kapitel ska dessa administrativa stödutgifter 
i genomsnitt inte överstiga 4 % av de samlade bidragen till motsvarande program. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artiklarna 5 7 0, 5 7 3 och 5 9 0 eller punkt 6 6 0 0 i den 
allmänna inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med artikel 22.1 i 
budgetförordningen. 

Detta anslag täcker stödutgifterna enligt kapitel 21 02. 

21 01 04 03 Stödutgifter för europeiska instrument för demokrati och mänskliga rättigheter (EIDHR)  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

10 854 220 10 573 850 10 129 236,57  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka följande: 

—  Utgifter för tekniskt och administrativt stöd som inte omfattar myndighetsutövning och som kommissionen lagt 
ut på entreprenad med hjälp av tillfälliga tjänstekontrakt för kommissionens och stödmottagarnas bästa. 

—  Utgifter för extern personal vid huvudkontoret (kontraktsanställda, utsända nationella experter eller interims- 
anställda) som ska överta de uppgifter som tidigare ombesörjdes av nu avvecklade kontor för tekniskt bistånd. 
Utgifterna för extern personal vid huvudkontoret för inte överstiga 1 613 273 EUR. Beräkningen av detta belopp 
grundar sig på en preliminär årlig enhetskostnad per manår, av vilken 95 % motsvarar löner till den berörda 
personalen och 5 % tilläggskostnader för utbildning, möten, tjänsteresor, informationsteknik och telekommuni- 
kation för den externa personal som finansieras under denna budgetpost.  

—  Utgifter för extern personal vid delegationerna (kontraktsanställda, lokalanställda eller utsända nationella 
experter) för programförvaltning som delegerats till unionens delegationer i tredjeländer eller för att handha de 
uppgifter som tidigare ombesörjdes av nu avvecklade kontor för tekniskt bistånd samt tilläggskostnader för 
logistik och infrastruktur, t.ex. kostnader för utbildning, möten, tjänsteresor och hyreskostnader som är direkt 
kopplade till att delegationerna har extern personal vars lön betalas med anslag från denna punkt. 
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KAPITEL 21 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER PÅ POLITIKOMRÅDET INTERNATIONELLT SAMARBETE OCH UTVECKLING 
(forts.) 

21 01 04 (forts.) 

21 01 04 03  (forts.) 

—  Utgifter för studier, expertmöten, informationssystem, upplysningsverksamhet, fortbildning, utarbetande och 
utbyte av erfarenheter och bästa praxis samt publikationer och annat administrativt eller tekniskt stöd direkt 
kopplat till uppnåendet av programmets mål. 

—  Utgifter för forskningsverksamhet om relevanta frågor och för spridning av resultatet.  

—  Utgifter som har samband med informations- och kommunikationsinsatser, inbegripet utarbetande av kommuni- 
kationsstrategier samt förmedling av information från unionen om dess politiska prioriteringar. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer, eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsåtgärder eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen. Sådana bidrag, som tas upp i artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, utgör inkomster 
avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.2 a ii och e i budgetförordningen. Beloppen under denna budgetrubrik 
för administrativa stödutgifter kommer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i budgetförordningen, att 
fastställas utifrån bidragsavtalet för varje operativt program. Inom varje kapitel ska dessa administrativa stödutgifter 
i genomsnitt inte överstiga 4 % av de samlade bidragen till motsvarande program. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artiklarna 5 7 0, 5 7 3 och 5 9 0 eller punkt 6 6 0 0 i den 
allmänna inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med artikel 22.1 i 
budgetförordningen. 

Detta anslag täcker stödutgifterna enligt kapitel 21 04. 

21 01 04 04 Utgifter för stöd till instrumentet som bidrar till stabilitet och fred (IcSP)  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

2 300 000 2 300 000 2 385 095,99  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka följande: 

—  Utgifter för tekniskt och administrativt stöd som inte omfattar myndighetsutövning och som kommissionen lagt 
ut på entreprenad med hjälp av tillfälliga tjänstekontrakt för kommissionens och stödmottagarnas bästa. 

—  Utgifter för extern personal vid delegationerna (kontraktsanställda, lokalanställda eller utsända nationella 
experter) för programförvaltning som delegerats till unionens delegationer i tredjeländer eller för att handha de 
uppgifter som tidigare ombesörjdes av nu avvecklade kontor för tekniskt bistånd samt tilläggskostnader för 
logistik och infrastruktur, t.ex. kostnader för utbildning, möten, tjänsteresor, informationsteknik och telekom- 
munikation samt hyreskostnader som är direkt kopplade till att delegationerna har extern personal vars lön 
betalas med anslag från denna punkt. 
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—  Utgifter för studier, expertmöten, informationssystem, upplysningsverksamhet, fortbildning, utarbetande och 
utbyte av erfarenheter och bästa praxis samt publikationer och annat administrativt eller tekniskt stöd direkt 
kopplat till uppnåendet av programmets mål. 

—  Utgifter för forskningsverksamhet om relevanta frågor och för spridning av resultatet.  

—  Utgifter som har samband med informations- och kommunikationsinsatser, inbegripet utarbetande av kommuni- 
kationsstrategier samt förmedling av information från unionen om dess politiska prioriteringar. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer, eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsåtgärder eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen. Sådana bidrag, som tas upp i artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, utgör inkomster 
avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.2 a ii och e i budgetförordningen. Beloppen under denna budgetrubrik 
för administrativa stödutgifter kommer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i budgetförordningen, att 
fastställas utifrån bidragsavtalet för varje operativt program. Inom varje kapitel ska dessa administrativa stödutgifter 
i genomsnitt inte överstiga 4 % av de samlade bidragen till motsvarande program. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artiklarna 5 7 0, 5 7 3 och 5 9 0 eller punkt 6 6 0 0 i den 
allmänna inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med artikel 22.1 i 
budgetförordningen. 

Detta anslag täcker stödutgifterna enligt kapitel 21 05. 

21 01 04 05 Stödutgifter för instrumentet för kärnsäkerhetssamarbete  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

1 490 710 1 475 951 1 441 022,21  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka följande: 

—  Utgifter för tekniskt och administrativt stöd som inte omfattar myndighetsutövning och som kommissionen lagt 
ut på entreprenad med hjälp av tillfälliga tjänstekontrakt för kommissionens och stödmottagarnas bästa. 

—  Utgifter för extern personal vid huvudkontoret (kontraktsanställda, utsända nationella experter eller interims- 
anställda) som ska överta de uppgifter som tidigare ombesörjdes av nu avvecklade kontor för tekniskt bistånd. 
Utgifterna för extern personal vid huvudkontoret för inte överstiga 968 300 EUR. Beräkningen av detta belopp 
grundar sig på en preliminär årlig enhetskostnad per manår, av vilken 93 % motsvarar löner till den berörda 
personalen och 7 % tilläggskostnader för utbildning, möten, tjänsteresor, informationsteknik och telekommuni- 
kation med koppling till den externa personal som finansieras under denna budgetpost. 
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—  Utgifter för studier, möten med experter, informationssystem och publikationer vilka är direkt knutna till 
uppnåendet av programmets mål. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer, eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsåtgärder eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen. Sådana bidrag, som tas upp i artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, utgör inkomster 
avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.2 a ii och e i budgetförordningen. Beloppen under denna budgetrubrik 
för administrativa stödutgifter kommer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i budgetförordningen, att 
fastställas utifrån bidragsavtalet för varje operativt program. Inom varje kapitel ska dessa administrativa stödutgifter 
i genomsnitt inte överstiga 4 % av de samlade bidragen till motsvarande program. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artiklarna 5 7 0, 5 7 3 och 5 9 0 eller punkt 6 6 0 0 i den 
allmänna inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med artikel 22.1 i 
budgetförordningen. 

Detta anslag täcker stödutgifterna enligt kapitel 21 06. 

21 01 04 06 Stödutgifter för partnerskapet Europeiska unionen – Grönland  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

269 000 264 281 254 260,20  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka följande: 

—  Utgifter för tekniskt och administrativt stöd som inte omfattar myndighetsutövning och som kommissionen lagt 
ut på entreprenad med hjälp av tillfälliga tjänstekontrakt för kommissionens och stödmottagarnas bästa. 

—  Utgifter för studier, möten med experter, informationssystem och publikationer vilka är direkt knutna till 
uppnåendet av programmets mål. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer, eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsåtgärder eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen. Sådana bidrag, som tas upp i artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, utgör inkomster 
avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.2 a ii och e i budgetförordningen. Beloppen under denna budgetrubrik 
för administrativa stödutgifter kommer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i budgetförordningen, att 
fastställas utifrån bidragsavtalet för varje operativt program. Inom varje kapitel ska dessa administrativa stödutgifter 
i genomsnitt inte överstiga 4 % av de samlade bidragen till motsvarande program. 
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Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artiklarna 5 7 0, 5 7 3 och 5 9 0 eller punkt 6 6 0 0 i den 
allmänna inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med artikel 22.1 i 
budgetförordningen. 

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för stöd enligt artikel 21 07 01. 

21 01 04 07 Stödutgifter för Europeiska utvecklingsfonden  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 113 944 539,58  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för administrativt stöd inom ramen för den Europeiska utvecklingsfonden. 

Inkomster från Europeiska utvecklingsfonden som bidrar till kostnaderna för de stödåtgärder som förts upp under 
artikel 6 3 2 i inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag från denna punkt i enlighet med artikel 21 i 
budgetförordningen. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artiklarna 5 7 0, 5 7 3 och 5 9 0 eller punkt 6 6 0 0 i den 
allmänna inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med artikel 22.1 i 
budgetförordningen. 

Motsvarande belopp beräknas uppgå till 136 017 000 euro.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1), 
särskilt artikel 21.2. 

21 01 04 08 Utgifter för stöd till förvaltningsfonder som administreras av kommissionen  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 10 541 191,15 
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Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka de administrativa kostnaderna för kommissionen, för högst 5 % av de belopp som 
sammanförs i förvaltningsfonderna, från de år då bidragen till varje förvaltningsfond började användas i enlighet 
med vad som beslutats enligt artikel 235.5 i budgetförordningen. 

Inkomster från förvaltningsfonderna som bidrar till kostnaderna för de stödåtgärder som förts upp under artikel 6 3 4 
i inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag från denna punkt i enlighet med artikel 21 i budgetför- 
ordningen. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artiklarna 5 7 0, 5 7 3 och 5 9 0 eller punkt 6 6 0 0 i den 
allmänna inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med artikel 22.1 i 
budgetförordningen. 

Motsvarande belopp beräknas uppgå till 14 198 000 euro.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1), 
särskilt artiklarna 21.2 och 235.5.  

21 01 06 Genomförandeorgan  

21 01 06 01 Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur  –  Bidrag från finansieringsinstrument för 
utvecklingssamarbete  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

2 377 000 2 474 000 2 890 756,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka den del av de driftskostnader som genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella 
medier och kultur får till följd av genomförandet av den internationella dimensionen av högre utbildning inom 
programmet Erasmus+ (rubrik 4) som byrån ansvarar för enligt kapitel 21 02. Under programperioden 2007–2013 
omfattar genomförandeorganets pågående åtgärder för alla ungdoms-, Tempus- och Erasmus Mundus-program, 
inom vilket de länder som får stöd från instrumenten för utvecklingssamarbete deltar. 

Genomförandeorganet kommer också att få ett årligt bidrag som finansieras med anslag från artikel 21 02 09. Detta 
möjliggör en fortsättning av programmet för Afrika-övergripande rörlighet för att underlätta studentutbyte i Afrika 
som till och med 2013 finansierades genom den 10:e Europeiska utvecklingsfonden. 
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Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll nr 32, ska läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa belopp  –  som 
härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster avsatta för 
särskilda ändamål i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b), e) och f) i budgetförordningen, och medför 
avsättning av motsvarande anslag till denna del i utgiftsberäkningen och användning av dessa enligt bilagan 
”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”, som ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster från kandidatländernas bidrag för deltagande i unionsprogrammen och i förekommande fall 
från de potentiella kandidaterna på västra Balkan, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda 
till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b), e) och f) i budgetförordningen. Detta får 
göras i samma proportion som gäller belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i 
förhållande till den totala anslagsnivån. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen kan 
ge upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen. 

Genomförandeorganets tjänsteförteckning återfinns i bilagan ”Personal” till detta avsnitt.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar 
för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram (EGT L 11, 16.1.2003, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av 
”Erasmus+”: Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av 
besluten nr 1719/2006/EG, nr 1720/2006/EG och nr 1298/2008/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 50). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 233/2014 av den 11 mars 2014 om upprättande av ett 
finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete för perioden 2014–2020 (EUT L 77, 15.3.2014, s. 44).  

Referensrättsakter  

Kommissionens genomförandebeslut 2013/776/EU av den 18 december 2013 om inrättande av genomför- 
andeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur och om upphävande av beslut 2009/336/EG (EUT L 343, 
19.12.2013, s. 46). 

Kommissionens beslut C(2013) 9189 av den 18 december 2013 delegerar befogenheter till genomförandeorganet för 
utbildning, audiovisuella medier och kultur i syfte att utföra uppgifter som hänger samman med genomförandet av 
gemenskapsprogram inom utbildning, audiovisuella medier och kultur, och i synnerhet användning av anslagen i 
unionens allmänna budget och för Europeiska utvecklingsfonden. 

Det strategiska partnerskapet Afrika–EU: Den gemensamma strategin EU–Afrika, antagen vid toppmötet i Lissabon 
den 8–9 december 2007. 
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KAPITEL 21 02 — FINANSIERINGSINSTRUMENT FÖR UTVECKLINGSSAMARBETE 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 
Betalnin- 

gar 
2018–  
2020 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

21 02 FINANSIERINGSIN- 
STRUMENT FÖR 
UTVECKLINGSSAM- 
ARBETE  

21 02 01 Samarbete med Latina- 
merika  4 381 313 631 274 000 000 360 928 415 267 589 959 343 946 320,—  214 533 358,35 78,30  

21 02 02 Samarbete med Asien  4 821 480 778 656 000 000 794 388 665 650 000 000 749 819 271,—  414 346 796,40 63,16  

21 02 03 Samarbete med Centra- 
lasien  4 163 710 652 102 000 000 151 706 054 85 000 000 151 613 771,—  70 538 252,16 69,16  

21 02 04 Samarbete med Mella- 
nöstern  4 243 843 466 70 000 000 178 531 328 100 000 000 117 000 000,— 98 648 301,41 140,93  

21 02 05 Samarbete med 
Afghanistan  4 199 417 199 143 000 000 199 417 199 170 000 000 239 715 436,69 254 374 702,37 177,88  

21 02 06 Samarbete med Sydafrika  4 17 000 000 24 500 000 22 293 472 42 000 000 20 000 000,—  21 718 016,83 88,64  

21 02 07 Globala allmänna 
nyttigheter och 
utmaningar samt fattig- 
domsminskning, hållbar 
utveckling och demokrati  

21 02 07 01 Miljö och klimatför- 
ändringar 4 216 473 403 157 900 000 224 576 156 132 600 000 198 257 418,—  128 820 164,32 81,58 

21 02 07 02 Hållbar energi 4 96 210 401 50 250 000 99 412 181 45 000 000 89 466 398,62 65 000 000,—  129,35 

21 02 07 03 Mänsklig utveckling 4 200 438 336 257 236 000 238 149 346 217 000 000 221 102 962,—  193 913 396,68 75,38 

21 02 07 04 Tryggad livsmedels- och 
näringsförsörjning och 
hållbart jordbruk 4 232 508 470 185 000 000 231 563 021 150 000 000 215 014 346,99 162 851 586,26 88,03 

21 02 07 05 Migration och asyl 4 56 122 734 105 000 000 56 748 845 110 000 000 63 391 200,90 123 779 096,38 117,88  

Artikel 21 02 07 – 
Delsumma 

801 753 344 755 386 000 850 449 549 654 600 000 787 232 326,51 674 364 243,64 89,27  

21 02 08 Finansiering av utveck- 
lingsinsatser för eller via 
det civila samhället eller 
lokala myndigheter  

21 02 08 01 Det civila samhällets roll 
för utvecklingen 4 223 492 438 195 000 000 230 999 756 175 700 000 207 367 117,83 164 242 196,95 84,23 

21 02 08 02 Lokala myndigheters roll i 
utvecklingspolitiken 4 74 497 479 53 600 000 73 208 919 41 900 000 68 651 603,—  40 774 868,54 76,07  

Artikel 21 02 08 – 
Delsumma 

297 989 917 248 600 000 304 208 675 217 600 000 276 018 720,83 205 017 065,49 82,47 

III/1078 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 21 —  INTERNATIONELLT SAMARBETE OCH UTVECKLING



 

KAPITEL 21 02  —  FINANSIERINGSINSTRUMENT FÖR UTVECKLINGSSAMARBETE  (forts.)  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 
Betalnin- 

gar 
2018–  
2020 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar  

21 02 09 Ett panafrikanskt 
program till stöd för den 
gemensamma strategin 
EU–Afrika  4 135 756 524 109 950 000 133 966 165 100 000 000 130 820 662,—  72 041 165,—  65,52  

21 02 20 Erasmus+  –  Bidrag från 
finansieringsinstrumentet 
för utvecklingssamarbete 
(DCI)  4 99 423 948 103 256 481 103 888 290 104 887 435 108 674 043,—  111 830 982,48 108,30  

21 02 30 Avtal med Förenta natio- 
nernas livsmedels- och 
jordbruksorganisation 
(FAO) och andra FN- 
organ  4 340 000 340 000 340 000 340 000 336 911,50 336 911,50 99,09  

21 02 40 Råvaruavtal  4 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 268 951,32 2 268 951,32 90,76 

21 02 51 Slutförande av åtgärder 
på området för utveck- 
lingssamarbete (före 
2014)  

21 02 51 01 Samarbete med tredjeland 
om migration och asyl 4 p.m. 1 000 000 p.m. 10 000 000 0,—  2 908 341,32 290,83 

21 02 51 02 Samarbete med utveck- 
lingsländer i Latinamerika 4 p.m. 30 000 000 p.m. 36 383 916 0,—  61 447 902,22 204,83 

21 02 51 03 Samarbete med utveck- 
lingsländer i Asien, 
inbegripet Centralasien 
och Mellanöstern 4 p.m. 82 000 000 p.m. 75 000 000 0,—  211 355 805,27 257,75 

21 02 51 04 Tryggad livsmedelsför- 
sörjning 4 p.m. 10 000 000 p.m. 40 000 000 320,69 36 056 432,27 360,56 

21 02 51 05 Icke-statliga organisa- 
tioners roll i utveckling- 
spolitiken 4 p.m. 3 200 000 p.m. 32 000 000 1 093,24 21 810 905,86 681,59 

21 02 51 06 Miljö och hållbar 
förvaltning av naturre- 
surser, däribland energi 4 p.m. 15 400 000 p.m. 57 100 000 0,—  50 011 201,98 324,75 

21 02 51 07 Mänsklig och social 
utveckling 4 p.m. 2 500 000 p.m. 3 500 000 0,—  14 993 366,12 599,73 

21 02 51 08 Geografiskt samarbete 
med länderna i Afrika, 
Västindien och Stillahav- 
sområdet (AVS) 4 p.m. 55 100 000 p.m. 60 500 000 0,—  62 503 285,88 113,44  

Artikel 21 02 51 – 
Delsumma 

p.m. 199 200 000 p.m. 314 483 916 1 413,93 461 087 240,92 231,47 
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Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 
Betalnin- 

gar 
2018–  
2020 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar  

21 02 77 Pilotprojekt och 
förberedande åtgärder  

21 02 77 02 Förberedande åtgärd – 
Affärsutbyte och veten- 
skapligt utbyte med Indien 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 811 177,21 

21 02 77 07 Förberedande åtgärd – 
Regionalt afrikanskt 
nätverk av civilsamhälles- 
organisationer för millen- 
nieutvecklingsmål 5 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 150 063,25 

21 02 77 10 Förberedande åtgärd – 
Läkemedelsanknuten 
tekniköverföring till 
förmån för utvecklings- 
länderna 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

21 02 77 13 Förberedande åtgärd – 
Förstärkta vårdinsatser för 
personer som utsatts för 
sexuellt våld i Demok- 
ratiska republiken Kongo 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 1 026 778,—  

21 02 77 14 Globala fonden för ener- 
gieffektivitet och förnybar 
energi 4 p.m. p.m. p.m. 500 000 0,—  0,—  

21 02 77 15 Pilotprojekt  ‒  Strategisk 
investering i hållbar fred 
och demokratisering på 
Afrikas horn 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

21 02 77 16 Pilotprojekt  –  Förbättring 
av utvecklingsländernas 
veterinärtjänster 4 p.m. 500 000 p.m. 500 000 0,—  0,—  0 

21 02 77 18 Pilotprojekt  –  Investering 
i varaktig fred och 
samhällsbyggande i 
Cauca-området i 
Colombia 4 p.m. p.m. p.m. 140 000 0,—  172 440,28 

21 02 77 19 Förberedande åtgärd – Att 
stärka återhämtnings- 
förmågan för att förbättra 
hälsan bland nomadiska 
grupper i efterkrissitu- 
ationer i Sahel-området 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 624 486,45 
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Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 
Betalnin- 

gar 
2018–  
2020 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar  

21 02 77 (forts.) 

21 02 77 20 Förberedande åtgärd –  
Återintegrering i det 
sociala och ekonomiska 
livet av barn och kvinnliga 
prostituerade i gruvdis- 
trikten i Luhwindja i 
Sydkivu-provinsen i östra 
Demokratiska republiken 
Kongo 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

21 02 77 21 Förberedande åtgärd –  Att 
skapa och stärka lokala 
partnerskap för att 
utveckla den sociala 
ekonomin och inrätta 
sociala företag i östra 
Afrika 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

21 02 77 22 Pilotprojekt ‒ Integrerad 
strategi för att utveckla 
och införa hälsolösningar 
för att bekämpa 
försummade tropiska 
sjukdomar i endemiska 
områden 4 p.m. p.m. p.m. 150 000 0,—  0,—  

21 02 77 23 Pilotprojekt ‒ Tillgång till 
rättslig prövning och 
ersättning för offer för de 
mest allvarliga brott som 
begåtts i Demokratiska 
republiken Kongo 4 p.m. p.m. p.m. 126 653 0,—  351 362,10 

21 02 77 24 Pilotprojekt ‒ Kartlägga 
det globala hotet från 
antimikrobiell resistens 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

21 02 77 25 Pilotprojekt ‒ Förbättra 
barnens rättigheter samt 
skyddet och tillgången till 
utbildning för fördrivna 
barn och ungdomar i 
Guatemala, Honduras och 
El Salvador 4 p.m. p.m. p.m. 80 000 0,—  650 000,—  

21 02 77 26 Pilotprojekt ‒ Utbildning- 
stjänster för barn som 
tidigare varit anslutna till 
väpnade styrkor och 
väpnade grupper i Pibors 
centrala administrativa 
område i Sydsudan 4 p.m. 650 153 p.m. 350 000 0,—  0,—  0 
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Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 
Betalnin- 

gar 
2018–  
2020 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

21 02 77 27 Pilotprojekt  ‒  Försök med 
gemensam förvaltning av 
betesmarker i Kenya och 
Tanzania 4 p.m. 450 000 p.m. 550 000 0,—  500 000,—  111,11 

21 02 77 28 Pilotprojekt  ‒  Stöd till 
utvecklingssamarbetets 
urbana dimension: 
förbättra förmågan i 
utvecklingsländernas 
städer att åstadkomma 
produktiv och hållbar 
stadsutveckling 4 p.m. p.m. p.m. 500 000 0,—  628 283,76 

21 02 77 29 Förberedande åtgärd – 
Stöd till mikroföretag och 
små och medelstora 
företag i utvecklingsländer 4 p.m. p.m. p.m. 500 000 0,—  0,—  

21 02 77 30 Förberedande åtgärd ‒ 
Integrerad strategi för att 
utveckla och införa hälso- 
lösningar för att bekämpa 
försummade tropiska 
sjukdomar i endemiska 
områden 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 1 350 000,—  

21 02 77 31 Pilotprojekt  ‒  Santé pour 
tous  ‒ Hälsa för alla ‒  Ett 
gemensamt projekt som 
genomförs av Aimes- 
Afrique (Togo) och 
Aktion PiT-Togohilfe e.V. 4 p.m. p.m. p.m. 225 000 500 000,—  210 225,—  

21 02 77 32 Förberedande åtgärd ‒ 
Unga europeiska 
volontärer för utveckling 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

21 02 77 33 Pilotprojekt  ‒  Främjad 
öppenhet och konsekvens- 
analys för de lokala 
myndigheterna i 
Guatemala 4 p.m. 300 000 350 000 300 000 0,—  0,—  0 
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Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 
Betalnin- 

gar 
2018–  
2020 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

21 02 77 35 Pilotprojekt – Utbyggnad 
av det allmänna hälso- och 
sjukvårdssystemet i Maur- 
etanien 4 p.m. p.m. 1 195 000 597 500 

21 02 77 36 Förberedande åtgärd –  
Investering i varaktig fred 
och samhällsbyggande i 
Cauca-regionen i 
Colombia 4 p.m. p.m. 1 500 000 750 000  

Artikel 21 02 77 –  
Delsumma 

p.m. 1 900 153 3 045 000 5 269 153 500 000,—  6 474 816,05 340,75  

Kapitel 21 02 –  Totalt 3 164 529 459 2 690 632 634 3 105 662 812 2 714 270 463 2 927 947 827,78 2 607 580 803,92 96,91 

Anmärkningar  

Det viktigaste målet för unionens utvecklingspolitik är fattigdomsminskning, vilket fastställs i fördraget. Den 
allmänna politiska ramen, riktlinjerna och fokus för genomförandet av DCI-förordningen tillhandahålls genom det 
europeiska samförståndet om utveckling. 

Dessa anslag är avsedda att i detta kapitel kommer att användas till att minska fattigdom, skapa hållbar ekonomisk, 
social och miljömässig utveckling samt befästa och stödja demokrati, rättsstatsprincipen, god samhällsstyrning, 
mänskliga rättigheter och relevanta principer i internationell rätt, inklusive de som avspeglas i millennieutveck- 
lingsmålen och i den framväxande internationella ramen för utvecklingssamarbetet efter 2015. Synergieffekter med 
unionens andra externa instrument ska eftersträvas när det är lämpligt, utan att man tappar fokus på de ovan nämnda 
grundläggande målen. 

I princip måste 100 % av utgifterna inom de geografiska programmen och minst 95 % av utgifterna inom de 
tematiska programmen och 90 % av utgifterna inom det panafrikanska programmet uppfylla OECD/DAC:s kriterier 
för offentligt utvecklingsbistånd. 

Som regel bör minst 20 % av anslagen användas till grundläggande sociala tjänster och gymnasieutbildning. 
Dessutom skulle instrumenten för utvecklingssamarbete bidra till målet att minst 20 % av unionens budget ska gå 
till ett koldioxidsnålt och klimattåligt samhälle.  

21 02 01 Samarbete med Latinamerika  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

381 313 631 274 000 000 360 928 415 267 589 959 343 946 320,— 214 533 358,35 
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Anmärkningar  

Syftet med utvecklingssamarbetet i denna artikel är främst att främja demokrati, god samhällsstyrning, respekt för 
mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen samt hållbar utveckling och ekonomisk integration, och vidare att 
genomföra 2030-agendan för hållbar utveckling. 

Kommissionen måste fortsätta att avlägga årliga rapporter om det –  tidigare använda  –  riktmärket för den andel av 
biståndet till utvecklingsländerna som ska avsättas till social infrastruktur och sociala tjänster. EU:s bidrag ska här 
ses som en del av det totala givarstödet till den sociala sektorn och en viss grad av flexibilitet måste vara möjlig. 
Dessutom kommer kommissionen också att sträva efter att avsätta ett riktmärke på 20 % av stödet enligt 
instrumentet för utvecklingssamarbete till grundläggande samhällstjänster, med inriktning på hälsa och utbildning, 
och högstadie- och gymnasieutbildning. Detta ska förstås som ett genomsnitt för samtliga geografiska områden och 
en viss flexibilitet måste vara normen, t.ex. när det rör sig om exceptionellt bistånd. Detta anslag är avsett att täcka 
samarbetsåtgärder i länder, territorier och regioner under utveckling i Latinamerika i syfte att  

—  bidra till genomförandet av 2030-agendan för hållbar utveckling i regionen, 

—  stödja fackföreningar, icke-statliga organisationer och lokala initiativ för att övervaka effekten av investeringar 
på den nationella ekonomin, i synnerhet när det gäller respekten för arbets- och miljönormer samt standarder för 
sociala och mänskliga rättigheter,  

—  stödja jämställdheten genom stöd till åtgärder för att bekämpa skadliga traditionella sedvänjor, såsom barnäk- 
tenskap, och främja kvinnors egenmakt, 

—  främja och investera i organisationer i det civila samhället, särskilt kvinnorättsorganisationer, i syfte att stödja 
kvinnors och flickors rätt till sexuell och reproduktiva hälsa,  

—  främja utvecklingen av det civila samhället,  

—  bekämpa fattigdom och social utestängning samt främja social sammanhållning,  

—  bidra till förbättring av sociala standarder, med fokus på utbildning, inklusive yrkesförberedande utbildning och 
praktik, och hälsa, och till förbättring av programmen för socialt skydd, 

—  främja ett gynnsammare klimat för ekonomisk expansion och en förstärkt produktionssektor, uppmuntra 
kunskapsöverföring, främja biregionala kontakter och biregionalt samarbete mellan näringslivets aktörer,  

—  främja utveckling av den privata sektorn, inklusive ett gynnsamt företagsklimat för små och medelstora företag 
via bl.a. lagfäst äganderätt, minskade onödiga administrativa bördor, bättre tillgång till kredit och bättre 
sammanslutningar för små och medelstora företag, 

—  stödja ansträngningar att skapa säker livsmedelsförsörjning och bekämpa undernäring, 
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—  stödja den regionala integrationen och främja Centralamerikas regionala utveckling genom ökade bidrag från 
EU:s associationsavtal med Centralamerika,  

—  främja hållbar användning av naturresurser, inklusive vatten och bekämpningen av klimatförändringen 
(minskning och anpassning),  

—  stödja insatserna för att främja goda styrelseformer och konsolidera demokratin, respekten för de mänskliga 
rättigheterna samt rättsstatsprincipen,  

—  främja politiska reformer, i synnerhet avseende rättsliga frågor och säkerhet samt stöd till därmed samman- 
hängande åtgärder för att utveckla länder och regioner, 

När bistånd ges i form av budgetstöd ska kommissionen stödja insatser som partnerländerna gör för att utveckla den 
parlamentariska kontrollen, revisionskapaciteten och transparensen. 

Anslagen i denna artikel ska utvärderas med avseende på bland annat input och resultat (output, effekter, verkan). 
Resultaten av utvärderingen ska användas vid utarbetandet av senare åtgärder som finansieras via dessa anslag. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer, eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsåtgärder eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen. Dessa bidrag enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för 
att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 21.2 a ii och e i budgetförordningen. De belopp som ska 
tas upp under budgetrubriken för administrativt stöd kommer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i 
budgetförordningen, att fastställas av villkoren i bidragsavtalet för varje operativt program. I genomsnitt ska dessa 
belopp inte överstiga 4 % av bidragen till motsvarande program i varje kapitel och kan kompletteras med bidrag till 
unionens förvaltningsfonder. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artiklarna 5 2 0, 5 2 1, 5 2 2, 5 7 0, 6 4 1 och 9 0 0 eller 
punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna artikel i enlighet 
med artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 233/2014 av den 11 mars 2014 om upprättande av ett 
finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete för perioden 2014–2020 (EUT L 77, 15.3.2014, s. 44).  

21 02 02 Samarbete med Asien  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

821 480 778 656 000 000 794 388 665 650 000 000 749 819 271,— 414 346 796,40 
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Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utvecklingsåtgärder i utvecklingsländer i Asien, särskilt i de länder där de fattigaste 
och mest utsatta lever, i syfte att förbättra mänsklig och social utveckling samt komma tillrätta med makroeko- 
nomiska och sektorsspecifika problem. Tyngdpunkten ligger på irreguljär migration, social och ekonomisk styrning 
och utveckling, förbättring av människorättssituationen, demokratisering, jämställdhet mellan könen, ungdom, 
grundutbildning och yrkesutbildning, livslångt lärande, akademiskt och kulturellt utbyte, vetenskapligt och tekniskt 
utbyte, miljöfrågor, regionalt samarbete, handel, förebyggande av och återuppbyggnad efter katastrofer samt 
främjande av hållbar energi och informations- och kommunikationsteknik. 

Det är även avsett att omfatta stöd till utveckling av det civila samhället och i synnerhet till åtgärder som genomförs 
av icke-statliga organisationer i syfte att främja och skydda rättigheterna för svaga grupper, exempelvis kvinnor, 
barn, etniska minoriteter och personer med funktionsnedsättning. 

Detta anslag får användas på villkor att de principer som ligger till grund för unionens verksamhet respekteras. 
Nedanstående områden ska uppmärksammas i tillräcklig utsträckning, och återspegla gemensamt överenskomna 
strategier, partnerskap samt samarbets- och handelsavtal. Prioriteringar kommer att fastställas med hjälp av 
ordförande Jean-Claude Junckers politiska prioriteringar, målen för hållbar utveckling med stöd i det europeiska 
samförståndet om utveckling, den globala strategin för Europeiska unionens utrikes- och säkerhetspolitik och rådets 
därpå följande slutsatser. 

Anslaget ska täcka åtgärder som avser hållbar tillväxt för mänsklig utveckling för alla. Frågor som kan omfattas kan 
avse följande:  

—  Migration.  

—  Jämställdhet mellan könen och ungdom.  

—  Socialt skydd och sysselsättning samt allmän tillgång till hälsovård och utbildning.  

—  Företagsklimat, regional integration och världsmarknader.  

—  Hållbart jordbruk, kost och energi.  

—  Klimatförändringar och miljö.  

—  Främjande av social sammanhållning, i synnerhet social inkludering, rättvis inkomstfördelning, anständiga 
arbetsförhållanden samt rättvisa. 

—  Inrättande av partnerskap för alla avseende handel, investeringar, bistånd, migration, folkbokföring, forskning, 
innovation och teknik.  

—  Stöd till ett aktivt och organiserat civilt samhälle för utveckling och främjande av offentlig‒privata partnerskap. 
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—  Stöd till åtgärder för begränsning av och anpassning till klimatförändringen, främjande av såväl hållbar 
konsumtion och produktion som investeringar i ren teknik, hållbar energi, transport, hållbart jordbruk och 
fiske, skydd och förstärkning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt skapande av anständiga 
arbetstillfällen, bl.a. för unga människor och kvinnor, i den gröna ekonomin. 

—  Främjande av bättre regional integration och resultatinriktat samarbete genom stöd till olika processer för 
regional integration och dialog. 

—  Bidra till att förebygga och hantera hälsorisker, däribland sådana som beror på kontakter mellan djur, människor 
och deras olika miljöer.  

—  Stöd till katastrofberedskap och återhämtning på lång sikt efter katastrofer, däribland med avseende på 
livsmedelssäkerheten och näring samt bistånd till fördrivna personer.  

—  Stärkande av kapaciteten att ge universell tillgång till grundläggande sociala tjänster, i synnerhet med avseende 
på hälso- och sjukvård samt utbildning. 

Detta anslag ska täcka åtgärder på följande områden: 

—  Demokrati, mänskliga rättigheter, inbegripet religions- och trosfrihet och barns och kvinnors rättigheter, samt 
rättsstatliga principer.  

—  Jämställdhet och egenmakt för kvinnor och flickor.  

—  Förvaltning i den offentliga sektorn. 

—  Skattepolitik och skatteförvaltning.  

—  Korruption och transparens.  

—  Det civila samhället och lokala myndigheter. 

—  Bygga upp och stärka legitima, effektiva och ansvariga institutioner och organ genom att stödja institutionella 
reformer (inbegripet god samhällsstyrning och bekämpning av korruption, förvaltning av de offentliga finan- 
serna, beskattning och reform av den offentliga förvaltningen) och reformer av lagstiftningen, förvaltningen och 
regelverket i överensstämmelse med internationella standarder, särskilt i instabila stater och länder i konfliktsitu- 
ationer eller efter konflikter.  

—  Med tanke på kopplingen mellan utveckling och säkerhet, insatser mot korruption och organiserad brottslighet, 
framställning och konsumtion av samt olaglig handel med narkotika samt andra former av olaglig handel, stöd 
till en effektiv gränsförvaltning och gränsöverskridande samarbete samt förbättrad folkbokföring. 

Syftet med utvecklingssamarbetet under denna rubrik är att bidra till att uppnå målen för en hållbar utveckling utan 
att tappa de ännu inte uppfyllda millennieutvecklingsmålen ur sikte och att främja demokrati, god samhällsstyrning, 
respekt för mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen samt hållbar utveckling och ekonomisk integration liksom 
att främja konfliktförebyggande, konfliktlösning och försoning. 
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Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer, eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsåtgärder eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen. Sådana bidrag enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts 
för att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 21.2 a ii och e i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012. 
De belopp som ska tas upp under budgetrubriken för administrativt stöd kommer utan att det påverkar tillämpningen 
av artikel 235.5 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 att bestämmas av bidragsöverenskommelsen för varje 
operativt program med ett genomsnitt som inte överstiger 4 % av bidragen till motsvarande program i varje kapitel. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artiklarna 5 2 0, 5 2 1, 5 2 2, 5 7 0, 6 4 1 och 9 0 0 eller 
punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna artikel i enlighet 
med artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 233/2014 av den 11 mars 2014 om upprättande av ett 
finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete för perioden 2014–2020 (EUT L 77, 15.3.2014, s. 44). 

21 02 03 Samarbete med Centralasien  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

163 710 652 102 000 000 151 706 054 85 000 000 151 613 771,—  70 538 252,16  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att bidra till utrotningen av fattigdomen och till etableringen av villkor för hållbar och 
inkluderande ekonomisk och social utveckling, social sammanhållning, demokratisering och förbättring av 
människors liv. Nedanstående områden ska uppmärksammas i tillräcklig utsträckning, och återspegla gemensamt 
överenskomna strategier, partnerskap samt samarbets- och handelsavtal. Prioriteringar kommer att fastställas med 
hjälp av ordförande Jean-Claude Junckers politiska prioriteringar, målen för hållbar utveckling med stöd i det 
europeiska samförståndet om utveckling, den globala strategin för Europeiska unionens utrikes- och säkerhetspolitik 
och rådets därpå följande slutsatser. 

De bilaterala programmen kommer att inriktas på att främja hållbar tillväxt, integrerad landsbygdsutveckling, 
inkomstgenererande verksamhet och sysselsättningsskapande åtgärder i landsbygdsområden samt tryggad livsme- 
delsförsörjning. reformer på området rättssäkerhet, främjande av demokrati och mänskliga rättigheter, öppenhet och 
åtgärder mot korruption samt stöd till förvaltningen av de offentliga finanserna, inrättande av ett effektivt utbildn- 
ingssystem med inriktning mot omskolning och vidareutbildning av god kvalitet för att matcha behoven på 
arbetsmarknaden Stöd till hälsosektorn genom en förbättrad tillgång till rättvisa hälso- och sjukvårdstjänster av god 
kvalitet samt stöd till ekonomiska investeringar. 

Regionala program syftar till att stödja en brett upplagd process för dialog och samarbete mellan de centralasiatiska 
länderna, särskilt i områden där den övergripande politiska och sociala stabiliteten är hotad. 
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Programmen ska genomföras med ett tydligt fokus på de mest behövande. Övergripande frågor, såsom miljö och 
klimatförändringar, katastrofriskreducering, lokalt styre, korruptionsbekämpning, mänskliga rättigheter, inbegripet 
religions- och trosfrihet, jämställdhet samt ungdomsfrågor, kommer att integreras i alla unionens program. 

Där det görs meningsfulla ansträngningar att reformera styrelseformerna och en verklig demokratiseringsprocess 
pågår, ska stöd till dessa prioriteras. På samma sätt ska anslag till gränsförvaltning och narkotikabekämpning- 
sprogram vara beroende av prognoserna för att uppnå ordentliga resultat. Samarbete med det civila samhället 
kommer att vara ett viktigt inslag i samarbetet. Samarbetet med medlemsstaternas organ för att genomföra dessa 
program kommer i allt större utsträckning att övervägas liksom en mix med resurser från internationella finansin- 
stitut. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer, eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsåtgärder eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen. Dessa bidrag under artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för 
att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 21.2 a ii och e i budgetförordningen. Det belopp som ska 
tas upp under budgetrubriken för administrativt stöd framgår, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i 
budgetförordningen, av villkoren i bidragsavtalet för varje operativt program, med ett genomsnitt som inte överstiger 
4 % av bidragen till det motsvarande programmet i varje kapitel. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artiklarna 5 2 0, 5 2 1, 5 2 2, 5 7 0, 6 4 1 och 9 0 0 eller 
punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna artikel i enlighet 
med artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 233/2014 av den 11 mars 2014 om upprättande av ett 
finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete för perioden 2014–2020 (EUT L 77, 15.3.2014, s. 44).  

21 02 04 Samarbete med Mellanöstern  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

243 843 466 70 000 000 178 531 328 100 000 000 117 000 000,— 98 648 301,41  

Anmärkningar  

Nedanstående områden ska uppmärksammas i tillräcklig utsträckning, och återspegla gemensamt överenskomna 
strategier, partnerskap samt samarbets- och handelsavtal. Prioriteringar kommer att fastställas med hjälp av 
ordförande Jean-Claude Junckers politiska prioriteringar, målen för hållbar utveckling med stöd i det europeiska 
samförståndet om utveckling, den globala strategin för Europeiska unionens utrikes- och säkerhetspolitik och rådets 
därpå följande slutsatser. 
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Tyngdpunkten måste ligga på åtgärder som påverkar ekonomins struktur och utvecklingen av institutioner, åtgärder 
som förbättrar människorättssituationen, inbegripet yttrandefriheten, mötesfriheten, press- och mediefriheten, 
religions- och trosfriheten liksom rätten att överge trosuppfattningar, åtgärder som främjar och skyddar digitala 
friheter, åtgärder som förstärker det civila samhället, inbegripet åtgärder för demokratisering, allmän tillgång till 
grundskole- och gymnasieutbildning för flickor, pojkar och kvinnor samt för barn med funktionshinder, åtgärder 
som förbättrar hälso- och sjukvårdssystemen, särskilt i syfte att utrota polio efter de senaste utbrotten i 
Syrien, åtgärder för miljön och den hållbara förvaltningen av naturresurser, inbegripet tropiska skogar, regionalt 
samarbete, katastrofförebyggande och riskreducering, inbegripet risker kopplade till klimatförändringar, 
återuppbyggnad efter katastrofer samt främjande av hållbar energi, bekämpning av klimatförändringar och 
främjande av digitala friheter i samband med användning av internet och informations- och kommunikationsteknik. 

Detta anslag är även avsett att täcka åtgärder för att främja konfliktförebyggande, konfliktlösning och försoning. 

Det är även avsett att omfatta stöd till utveckling av det civila samhället och i synnerhet till åtgärder som genomförs 
av icke-statliga organisationer i syfte att främja och skydda rättigheterna för sårbara grupper såsom kvinnor, barn, 
HBTI-personer, etniska och religiösa minoriteter eller ateister och personer med funktionsnedsättning. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer, eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsåtgärder eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen. Dessa bidrag enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för 
att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 21.2 a ii och e i budgetförordningen. De belopp som ska 
tas upp under budgetrubriken för administrativt stöd kommer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i 
budgetförordningen, att fastställas av villkoren i bidragsavtalet för varje operativt program. I genomsnitt ska dessa 
belopp inte överstiga 4 % av bidragen till motsvarande program i varje kapitel. 

Detta anslag kan omfatta åtgärder i samband med  

—  demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, 

—  stärkande av kapaciteten att ge universell tillgång till grundläggande sociala tjänster, i synnerhet med avseende 
på hälso- och sjukvård samt utbildning,  

—  främjande av bättre regional integration och resultatinriktat samarbete genom stöd till olika processer för regional 
integration och dialog, 

—  jämställdhet mellan könen och ökad egenmakt för kvinnor och flickor,  

—  förvaltning i den offentliga sektorn, 

—  skattepolitik och skatteförvaltning,  

—  korruption och transparens, 
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—  det civila samhället och lokala myndigheter,  

—  kopplingen mellan säkerhets- och utvecklingspolitik,  

—  stöd till mikrokreditprogram,  

—  kapacitetsuppbyggnad för att bistå jordbrukare i utvecklingsländerna att uppfylla unionens hygieniska och 
fytosanitära standarder, vilket är ett krav för att få tillträde till unionens marknad, 

—  stöd till flyktingar och fördrivna befolkningsgrupper,  

—  främjande av social utveckling, social sammanhållning och rättvis inkomstfördelning. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artiklarna 5 2 0, 5 2 1, 5 2 2, 5 7 0, 6 4 1 och 9 0 0 eller 
punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna artikel i enlighet 
med artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 233/2014 av den 11 mars 2014 om upprättande av ett 
finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete för perioden 2014–2020 (EUT L 77, 15.3.2014, s. 44).  

21 02 05 Samarbete med Afghanistan  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

199 417 199 143 000 000 199 417 199 170 000 000 239 715 436,69 254 374 702,37  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka unionens åtgärder inom ramen för återuppbyggnadsprocessen i Afghanistan. 

Nedanstående områden ska uppmärksammas i tillräcklig utsträckning, och återspegla gemensamt överenskomna 
strategier, partnerskap samt samarbets- och handelsavtal. Prioriteringar kommer att fastställas med hjälp av 
ordförande Jean-Claude Junckers politiska prioriteringar, målen för hållbar utveckling med stöd i det europeiska 
samförståndet om utveckling, den globala strategin för Europeiska unionens utrikes- och säkerhetspolitik och rådets 
därpå följande slutsatser. 

Detta anslag är avsett att täcka grundläggande sociala tjänster och ekonomisk utveckling i Afghanistan. 
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Detta anslag är också avsett att stödja Afghanistans nationella narkotikakontrollstrategi, vilket bland annat inbegriper 
att hejda opiumproduktionen i Afghanistan och att upplösa och förstöra opiumnätverken och de illegala expor- 
trutterna till europeiska länder. 

Detta anslag är även avsett att täcka unionens bidrag till de processer som ska göra det möjligt för afghanska 
flyktingar och fördrivna personer att i enlighet med Europeiska gemenskapens åtaganden från Tokyokonferensen i 
januari 2002 återvända till sitt ursprungsland och sina ursprungsregioner. 

Detta anslag är även avsett för att finansiera verksamheter som genomförs av kvinnoorganisationer som under en 
längre tid har verkat för de afghanska kvinnornas rättigheter. 

Unionen bör utöka sitt ekonomiska bistånd till Afghanistan, t.ex. i fråga om hälsa (uppföra och renovera sjukhus, 
förebygga barnadödlighet, förbättra hälso- och sjukvårdssystemen, utrota polio i ett av de sista länderna där polio 
fortfarande är en endemisk sjukdom) och små och medelstora infrastrukturprojekt (reparationer av vägnät, flod- 
bankar etc.) samt för att effektivt genomföra planer som tryggar arbetstillfällen och livsmedelsförsörjning. 

En del av detta anslag ska användas till skyddet av mänskliga rättigheter, inbegripet religions- och trosfriheten. 

En del av detta anslag är avsett att användas för att införliva åtgärder för att minska risken för katastrofer, baserade 
på inflytande och nationella strategier i de länder som ofta drabbas av katastrofer. 

En del av detta anslag ska avsättas, med iakttagande av budgetförordningen, för att förbättra kvinnors situation, 
varvid hälsovård och utbildning ska ges företräde, och för att stödja deras aktiva deltagande i beslutsprocessens alla 
områden och nivåer. 

Särskild uppmärksamhet ska också fästas vid kvinnors och flickors situation i alla andra åtgärder och projekt som 
stöds av dessa anslag. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer, eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsåtgärder eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen. Dessa bidrag enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för 
att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 21.2 a ii och e i budgetförordningen. De belopp som ska 
tas upp under budgetrubriken för administrativt stöd kommer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i 
budgetförordningen, att bestämmas av bidragsöverenskommelsen för varje operativ partner och i genomsnitt ska 
dessa anslag inte överstiga 4 % av bidragen till motsvarande program i varje kapitel. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artiklarna 5 2 0, 5 2 1, 5 2 2, 5 7 0, 6 4 1 och 9 0 0 eller 
punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna artikel i enlighet 
med artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 233/2014 av den 11 mars 2014 om upprättande av ett 
finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete för perioden 2014–2020 (EUT L 77, 15.3.2014, s. 44). 
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21 02 06 Samarbete med Sydafrika  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

17 000 000 24 500 000 22 293 472 42 000 000 20 000 000,— 21 718 016,83  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka bistånd till Sydafrikas regering i dess strävan att minska arbetslösheten genom 
inkluderande ekonomisk tillväxt och förändra systemet för utbildning och innovation så att det kan bidra till en 
förbättrad ekonomi i landet. Avsikten är också att bistå Sydafrika i dess utvecklande och omdanande arbete, bl.a. 
med att förbättra tillhandahållandet av tjänster och säkerställa egenmakt, rättvisa och inkludering för alla 
medborgare. 

En del av detta anslag väntas bidra till att säkerställa ansvarstagande, effektiva och inkluderande institutioner som 
bidrar till en hållbar utveckling i Sydafrika. 

En del av detta anslag kommer att användas för att stödja en inkluderande och hållbar tillväxt, nya arbetstillfällen 
och sysselsättning bland unga människor. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster från ytterligare bidrag som ställs till förfogande av 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer eller från andra organ än de som inrättats enligt fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsprojekt eller 
program som finansieras av unionen och förvaltas av kommissionen. Sådana bidrag, som förs upp under artikel 6 3 3 
i inkomstberäkningen, utgör inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.2 a) led ii och e) i budgetför- 
ordningen. De belopp som ska tas upp under budgetrubriken för administrativa stödutgifter kommer, utan att det 
påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i budgetförordningen, att fastställas utifrån bidragsavtalet för varje operativt 
program, med ett genomsnitt som inte överstiger 4 % av bidragen till motsvarande program i varje kapitel. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artiklarna 5 2 0, 5 2 1, 5 2 2, 5 7 0 och 9 0 0 eller 
punkterna 6 1 7 0 och 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna 
artikel i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 233/2014 av den 11 mars 2014 om upprättande av ett 
finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete för perioden 2014–2020 (EUT L 77, 15.3.2014, s. 44).  

21 02 07 Globala allmänna nyttigheter och utmaningar samt fattigdomsminskning, hållbar utveckling och demokrati  

Anmärkningar  

Programmet är främst avsett att gynna de fattigaste och minst utvecklade länderna och de mest missgynnade 
befolkningsgrupperna i länder som omfattas av förordning (EU) nr 233/2014. 
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Detta anslag är avsett att täcka fattigdomsminskning och främja hållbar utveckling som en del av programmet 
Globala allmänna nyttigheter och utmaningar. Syftet med programmet är att stödja hållbar utveckling för alla genom 
en flexibel och övergripande hantering av de främsta globala allmänna nyttigheterna och utmaningarna. De 
huvudsakliga insatserna avser miljö och klimatförändringar, hållbar energi, mänsklig utveckling (däribland 
hälsovård, utbildning, kön, jämställdhet, identitet, sysselsättning, kompetens, socialt skydd och social inkludering 
samt ekonomiska utvecklingsrelaterade frågor såsom tillväxt, arbetstillfällen, handel och åtaganden från den privata 
sektorn), tryggad livsmedels- och näringsförsörjning, hållbart jordbruk samt migration och asyl. Programmet 
Globala allmänna nyttigheter och utmaningar kommer också att möjliggöra god beredskap vid oförutsägbara 
händelser och globala kriser som drabbar den fattigaste befolkningen. Genom att främja synergieffekter mellan de 
olika sektorerna kommer detta program att minska splittringen av unionens utvecklingssamarbete och leda till att det 
bättre överensstämmer med och kompletterar andra unionsprogram och unionsinstrument. Minst 50 % av medlen, 
före markörer som bygger på OECD-metoden (Riomarkörer), bör användas för klimatåtgärder och miljörelaterade 
mål. 

21 02 07 01 Miljö och klimatförändringar  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

216 473 403 157 900 000 224 576 156 132 600 000 198 257 418,—  128 820 164,32  

Anmärkningar  

Detta anslag ska bidra med finansiering av åtgärder som vidtas enligt deltemat Miljö och klimatförändringar i 
programmet Globala allmänna nyttigheter och utmaningar. 

Det ska framför allt användas till att finansiera initiativ på följande områden: Anpassning till och begränsning av 
klimatförändringar och övergång till klimattåliga och koldioxidsnåla samhällen, i synnerhet genom att stödja 
genomförandet av de nationellt fastställda bidragen till klimatpolitiken som utarbetats av alla parter till Förenta 
nationernas ramkonvention om klimatförändringar med tanke på Parisavtalet. Minskning av utsläppen från 
avskogning och jord-, mark- och skogsförstörelse, och utformningen av ekosystembaserade strategier för anpassning 
till klimatförändringar, motståndskraft och katastrofriskreducering. Värdering, skydd, förbättring och hållbar 
förvaltning av naturresurserna (t.ex. biologisk mångfald, ekosystemtjänster, skogar, mark och vattenresurser, bl.a. 
avrinningsområden). Övergång till en inkluderande grön och cirkulär ekonomi. Integrering av miljö, klimatför- 
ändring och katastrofriskreducering i EU:s program för utvecklingssamarbete. Internationell miljö- och klimatför- 
valtning. Relevanta styrningsfrågor ska uppmärksammas och stöd ges till arbetet med att uppnå relevanta över- 
gripande mål, såsom de hållbarhetsmål som fastställts inom utvecklingsramen för perioden efter 2015. Detta anslag 
ska även användas för att främja offentlig-privata partnerskap i kampen mot klimatförändringarna och stöd till gröna 
energiprojekt. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer, eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsåtgärder eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen, kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande. Sådana inkomster, som förs upp 
under artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, utgör inkomster avsatta för att täcka särskilda utgifter i enlighet med 
artikel 21.2 a ii och e i budgetförordningen. De belopp som ska tas upp under budgetrubriken för administrativt stöd 
kommer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i budgetförordningen, att fastställas av villkoren i 
bidragsavtalet för varje operativt program. I genomsnitt ska dessa anslag inte överstiga 4 % av bidragen till 
motsvarande program i varje kapitel. 
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21 02 07 01  (forts.)  

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artiklarna 5 2 0, 5 2 1, 5 2 2, 5 7 0, 6 4 1 och 9 0 0 eller 
punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet 
med artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 233/2014 av den 11 mars 2014 om upprättande av ett 
finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete för perioden 2014–2020 (EUT L 77, 15.3.2014, s. 44). 

21 02 07 02 Hållbar energi  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

96 210 401 50 250 000 99 412 181 45 000 000 89 466 398,62 65 000 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka finansiering av åtgärder som vidtas enligt deltemat Hållbar energi inom programmet 
Globala allmänna nyttigheter och utmaningar. 

Det ska användas för att främja tillgång till tillförlitliga, säkra, rimligt prissatta, miljövänliga och hållbara energit- 
jänster som en viktig drivkraft för fattigdomsutrotning och tillväxt och utveckling för alla, med särskild betoning på 
användningen av lokala och regionala förnybara energikällor och på säkerställandet av tillgång för fattiga människor 
i avlägsna områden. Investeringar och offentlig-privata partnerskap för att förbättra energieffektiviteten i produktion, 
överföring, distribution och smart användning av energi, också genom stöd till genomförande av innovationsprojekt 
i fattiga stadsområden och tätortsmiljöer kommer också att stödjas. Likaså planeras åtgärder för att skapa strategiska 
allianser för att uppnå målen för hållbar energi genom att underlätta dialog och samordning med andra givare och 
viktiga aktörer. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer, eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsåtgärder eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen, kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande. Sådana inkomster, som förs upp 
under artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, utgör inkomster avsatta för att täcka särskilda utgifter i enlighet med 
artikel 21.2 a ii och e i budgetförordningen. De belopp som ska tas upp under budgetrubriken för administrativt stöd 
kommer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i budgetförordningen, att fastställas av villkoren i 
bidragsavtalet för varje operativt program. I genomsnitt ska dessa anslag inte överstiga 4 % av bidragen till 
motsvarande program i varje kapitel. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artiklarna 5 2 0, 5 2 1, 5 2 2, 5 7 0, 6 4 1 och 9 0 0 eller 
punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet 
med artikel 22.1 i budgetförordningen. 
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21 02 07  (forts.)  

21 02 07 02 (forts.) 

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 233/2014 av den 11 mars 2014 om upprättande av ett 
finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete för perioden 2014–2020 (EUT L 77, 15.3.2014, s. 44). 

21 02 07 03 Mänsklig utveckling  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

200 438 336 257 236 000 238 149 346 217 000 000 221 102 962,—  193 913 396,68  

Anmärkningar  

Detta anslag ska bidra med ekonomiskt stöd till de åtgärder i utvecklingsländerna avseende hälso- och sjukvård, 
utbildning, barnets rättigheter, kultur, jämställdhetsfrågor samt andra aspekter av mänsklig utveckling som vidtas 
enligt deltemat  ”Mänsklig utveckling” inom programmet ”Globala allmänna nyttigheter”. Det bör i första hand 
gynna de fattigaste delarna av befolkningen i de länder som omfattas, på grundval av principen om att ingen ska 
hamna på efterkälken. 

Hälsodelen ska stödja utvecklingen av det tredje målet för hållbar utveckling (säkerställa att alla kan leva ett 
hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar), nämligen att säkerställa allas tillgång till 
grundläggande hälso- och sjukvård av god kvalitet, barn- och mödravård, sexuell och reproduktiv hälsovård och 
rättigheter, tillgång till familjeplanering, utrota polio, skydd mot och behandling av hiv/aids, tuberkulos, malaria och 
andra fattigdomsrelaterade eller försummade sjukdomar samt säkerställa våldsoffers tillgång till psykologiskt stöd. 

Anslaget kan också användas för verksamhet som stöder barn och ungdomar, i synnerhet verksamhet för att 
säkerställa att ungdomar till fullo utnyttjar sina rättigheter och verksamhet som mer allmänt främjar ökat inflytande 
för ungdomar, i synnerhet för unga flickor: hälsa och utbildning (bland annat omfattande sexualundervisning), icke- 
diskriminering, sysselsättning, färdigheter, socialt skydd och social delaktighet, tillväxt, arbetstillfällen, engagemang 
från den privata sektorn och kultur. 

Lika tillgång till utbildning och utbildning av hög kvalitet kommer att stödjas som en del av genomförandet av det 
fjärde målet för hållbar utveckling (säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja 
livslångt lärande för alla), även för migranter, kvinnor och flickor, barn med funktionshinder och personer från 
länder där det råder långvariga kriser, med särskild betoning på de länder som är längst ifrån att uppnå de globala 
målen. 

Enligt kommissionens gemensamma meddelande till Europaparlamentet och rådet om en ”EU-strategi för inter- 
nationella kulturella förbindelser” (JOIN(2016) 29 slutlig) kommer kulturen att stödjas i egenskap av pådrivande 
faktor för utveckling och katalysator för social integration, samhällelig motståndskraft och pluralism, fredlig 
samexistens och ömsesidig respekt. 

Jämställdhetsfrågor kommer att främjas till stöd för uppnåendet av hållbarhetsmål 5 (”uppnå jämställdhet för att alla 
kvinnor och flickor”). 
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KAPITEL 21 02 — FINANSIERINGSINSTRUMENT FÖR UTVECKLINGSSAMARBETE  (forts.)  

21 02 07  (forts.)  

21 02 07 03  (forts.)  

Åtgärder som ska hjälpa regeringar att främja rörligheten och effektivt använda inhemska inkomster för hållbar 
mänsklig utveckling kommer också att stödjas. 

När det gäller jämställdhet ska stöd utgå till program som främjar kvinnors och flickors ekonomiska och sociala 
egenmakt. 

Åtgärder för att motverka sexuellt och könsrelaterat våld och för att stödja dem som utsatts för sådant våld ska också 
prioriteras. Anslaget ska också ha som mål att bidra till utrotningen av tillämpningen av könsurval före födseln. 

I enlighet med unionens riktlinjer för främjande och skydd av barnets rättigheter kan anslaget även användas för 
verksamhet för att öka ungdomars inflytande mer allmänt, särskilt för unga kvinnor: Anslaget kan också användas 
för verksamhet som stöder hälsa och utbildning, icke-diskriminering, sysselsättning, färdigheter, socialt skydd och 
social delaktighet, tillväxt, arbetstillfällen, engagemang från den privata sektorn och kultur. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer, eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsåtgärder eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen, kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande. Sådana inkomster som förs upp 
under artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster avsatta för att täcka särskilda utgifter i enlighet med 
artikel 21.2 a ii och e i budgetförordningen. De belopp som ska tas upp under budgetrubriken för administrativt stöd 
kommer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i budgetförordningen, att fastställas av villkoren i 
bidragsavtalet för varje operativt program. I genomsnitt ska dessa anslag inte överstiga 4 % av bidragen till 
motsvarande program i varje kapitel. 

När bistånd lämnas via budgetstöd ska kommissionen stödja partnerländernas insatser för att utveckla den 
parlamentariska kontrollen, revision och insyn. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artiklarna 5 2 0, 5 2 1, 5 2 2, 5 7 0, 6 4 1 och 9 0 0 eller 
punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet 
med artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 233/2014 av den 11 mars 2014 om upprättande av ett 
finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete för perioden 2014–2020 (EUT L 77, 15.3.2014, s. 44). 

21 02 07 04 Tryggad livsmedels- och näringsförsörjning och hållbart jordbruk  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

232 508 470 185 000 000 231 563 021 150 000 000 215 014 346,99 162 851 586,26 

5.7.2019 SV III/1097Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 21 — INTERNATIONELLT SAMARBETE OCH UTVECKLING

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2014&mm=03&jj=15&type=L&nnn=077&pppp=0044&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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Anmärkningar  

Detta anslag ska bidra med finansiering till åtgärder som vidtas enligt deltemat Tryggad livsmedels- och närings- 
försörjning och hållbart jordbruk i programmet Globala allmänna nyttigheter och utmaningar. 

Inom området tryggad livsmedels- och näringsförsörjning och hållbart jordbruk är det övergripande målet att 
förbättra livsmedelsförsörjningen för de fattigaste och mest utsatta, att bidra till att utrota fattigdom och hunger för 
nuvarande och kommande generationer och att bättre hantera undernäring och därigenom minska barnadödligheten. 
Detta mål, som kommer att eftersträvas i enlighet med unionens politik, kommer att inriktas på att öka inkomsterna 
för småbrukare och återhämtningsförmågan hos utsatta samhällsgrupper och på att hjälpa partnerländerna att 
säkerställa tillgänglighet och tillgång till näringsrika livsmedel under graviditet och tidig barndom samt tillgång till 
grundläggande näringstjänster och en säker och sund miljö för att minska antalet barn med tillväxthämning med 
7 miljoner före år 2025. Eftersom livsmedelstryggheten är en global utmaning kommer programmet för globala 
allmänna nyttigheter och utmaningar att inriktas på sådana verksamheter och strategier för globala allmänna 
nyttigheter och utmaningar som ger stark multiplikatoreffekt för jordbruks-, animalie- och fiskerisektorn, hushållens 
situation när det gäller livsmedels- och näringstrygghet, kvaliteten på barns och kvinnors kost, landsbygdsekonomin 
och livsmedelssystemen och motståndskraften hos de hushåll som är mest sårbara för chocker och påfrestningar. 
Detta kommer att komplettera och ge mervärde till det stöd som ges genom de geografiska programmen. 

Temat består av följande tre delar:  

—  Del 1: Skapa och utbyta kunskap samt främja innovation  som i sin tur skapar nya kunskaper som kan tillämpas 
för att möta utmaningarna i samband med livsmedels- och näringstrygghet, huvudsakligen på internationell och 
kontinental nivå. Denna del kommer att arbeta med befintliga globala och regionala initiativ, men planerar även 
för nya partnerskap som behövs för att säkra att den kunskap som skapats genom forskning används av 
stödmottagarna för att förbättra deras inkomster och försörjning samt kvaliteten på deras kost. 

—  Del 2: Stärka och främja styrning och kapacitet på global, kontinental, regional och nationell nivå, för alla 
berörda parter.  Genom denna del kommer stöd att utgå till internationella initiativ för att hantera livsmedels- och 
näringstryggheten, inbegripet frågor som rör mark och hållbart fiske, samt göra dialogen om livsmedels- och 
näringstrygghet mer ändamålsenlig. Den kommer också att främja en samordnad internationell insats för att 
generera tillförlitlig, tillgänglig och rättidig information och analytiska kapacitet i syfte att främja evidensbaserat 
beslutsfattande och stärka och/eller inrätta hållbara regionala och nationella informationssystem för institutioner 
för livsmedelstrygghet. Denna del kan även stödja kapacitetsuppbyggnadsinitiativ för aktörer som till exempel 
det civila samhällets organisationer, jordbrukarorganisationer och andra branschövergripande grupper längs 
värdekedjan.  

—  Del 3: Stödja fattiga och andra grupper som lever med osäker livsmedelsförsörjning i syfte att reagera på kriser 
och stärka återhämtningsförmågan. Denna del kommer att ge stöd till länder som inte kommer att omfattas av 
bilaterala program inom ramen för de geografiska programmen, till länder som drabbas av större oförutsedda 
kriser och/eller chocker, däribland naturkatastrofer och katastrofer som har orsakats av människor, epidemier och 
stora livsmedels- och näringskriser i instabila länder och i länder som löper stor risk att utsättas för livsmedelsk- 
riser; den kommer också att stödja innovativa strategier för att kartlägga och hantera risker, stärka åtgärder för att 
förebygga undernäring och bygga upp motståndskraft och återhämtningsförmåga. När så är lämpligt kommer 
åtgärder också att utformas för att öka synergieffekterna och komplementariteten mellan humanitärt bistånd och 
utvecklingsinsatser. Gemensam analys från aktörer inom humanitärt bistånd och utveckling kommer att 
uppmuntras. 
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KAPITEL 21 02 — FINANSIERINGSINSTRUMENT FÖR UTVECKLINGSSAMARBETE  (forts.)  

21 02 07  (forts.)  

21 02 07 04  (forts.)  

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artiklarna 5 2 0, 5 2 1, 5 2 2, 5 7 0, 6 4 1 och 9 0 0 eller 
punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet 
med artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 233/2014 av den 11 mars 2014 om upprättande av ett 
finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete för perioden 2014–2020 (EUT L 77, 15.3.2014, s. 44). 

21 02 07 05 Migration och asyl  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

56 122 734 105 000 000 56 748 845 110 000 000 63 391 200,90 123 779 096,38  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka genomförande av initiativ på temaområdet Migration och asyl inom programmet för 
globala allmänna nyttigheter och utmaningar, i syfte att förbättra styrningen och maximera migrationens och 
rörlighetens effekter på utvecklingen. 

Migrations- och asylprogrammet inom programmet Globala allmänna nyttigheter och utmaningar syftar i synnerhet 
till att förbättra migrationsstyrningen i och av utvecklingsländer och lägger särskild vikt vid att maximera de positiva 
effekter och minimera de negativa effekter som migration och rörlighet har på utvecklingen i låg- och medelinkom- 
stländer, oavsett om de är ursprungsländer eller destinationsländer. Programmet kommer på detta sätt att underlätta 
genomförandet av de migrationsrelaterade målen för hållbar utveckling, i synnerhet mål 10.7 som avser att 
underlätta en ordnad, säker, reglerad och ansvarsfull migration och rörlighet. De initiativ som inletts kommer att 
bidra till genomförandet av meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén och Regionkommittén av den 13 maj 2015 om En europeisk migrationsagenda (COM(2015) 
240 slutlig) bland annat de prioriteringar som fastställdes i meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, 
Europeiska rådet, rådet och Europeiska investeringsbanken av den 7 juni 2016 om en ny partnerskapsram med 
tredjeländer inom den europeiska migrationsagendan (COM(2016) 385 final). Skydd och främjande av de mänskliga 
rättigheterna för migranter, inbegripet tillgång till tjänster som hälso- och sjukvård, samt stöd till unionens åtagande 
att garantera en konsekvent utvecklingspolitik på migrationsområdet kommer att behandlas som övergripande mål. 
Verksamhet som finansieras under denna budgetpost måste vara i linje med det primära målet för unionens 
utvecklingspolitik, vilket är att minska fattigdomen. 

Programmet kommer att fokusera på initiativ på global nivå samt på flerregional nivå (t.ex. att stödja samarbete 
längs syd‒syd-migrationsvägar eller syd‒nord-migrationsvägar). Ett begränsat antal nationella projekt för att stödja 
ny samarbetesverksamhet med länder som prioriteras för EU:s externa migrationspolitik kan också inledas. 
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KAPITEL 21 02 — FINANSIERINGSINSTRUMENT FÖR UTVECKLINGSSAMARBETE  (forts.) 
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21 02 07 05 (forts.)  

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artiklarna 5 2 0, 5 2 1, 5 2 2, 5 7 0, 6 4 1 och 9 0 0 eller 
punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet 
med artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 233/2014 av den 11 mars 2014 om upprättande av ett 
finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete för perioden 2014–2020 (EUT L 77, 15.3.2014, s. 44). 

21 02 08 Finansiering av utvecklingsinsatser för eller via det civila samhället eller lokala myndigheter  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att användas för att dels stödja utvecklingsinitiativ som genomförs i utvecklingsländer av eller 
för unionens och partnerländers civila samhällsorganisationer och lokala myndigheter, dels stärka dessa aktörers 
förmåga att bidra till beslutsprocessen och att säkerställa ansvarsskyldighet och insyn. 

I synnerhet är det viktigt att stödja civilsamhället och lokala myndigheter liksom att främja dialog, ett samhällsklimat 
som gynnar medborgardeltagande, med vederbörlig hänsyn till jämställdhetsperspektivet och kvinnors egenmakt, 
försoning och institutionsuppbyggnad, inbegripet på lokal och regional nivå. 

21 02 08 01 Det civila samhällets roll för utvecklingen  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

223 492 438 195 000 000 230 999 756 175 700 000 207 367 117,83 164 242 196,95  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att stödja initiativ för att stärka det civila samhällets organisationer i partnerländerna och i 
unionen, och stödmottagare som är stödberättigande enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 231/ 
2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett instrument för stöd inför anslutningen (IPA II) (EUT L 77, 
15.3.2014, s. 11) med avseende på verksamhet för utbildning och information om utvecklingsfrågor (Dear-verks- 
amhet). Finansierade initiativ ska i första hand genomföras av det civila samhällets organisationer. Initiativ får 
genomföras av andra aktörer till förmån för det civila samhället när så är lämpligt för att säkerställa att de blir 
verkningsfulla och bidrar till 

—  ett integrerat och starkt samhälle, även ur ett jämställdhetsperspektiv, i partnerländer genom att stärka det civila 
samhällets organisationer, 
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—  ökad kapacitet hos det civila samhällets nätverk, plattformar och allianser i Europa och i syd, för att säkra en 
omfattande och fortsatt politisk dialog på utvecklingsområdet och främja en demokratisk samhällsstyrning och 
kvinnors ökade inflytande, om möjligt genom tillämpning av jämställdhetsbudgetering på alla politikområden,  

—  ökad medvetenhet bland unionens medborgare om utvecklingsfrågor och mobilisera aktivt stöd från allmänheten 
för fattigdomsminskning och hållbar utveckling i partnerländer. 

Tänkbar verksamhet som kan stödjas enligt detta program:  

—  Insatser i partnerländer som stöder sårbara och marginaliserade grupper genom att tillhandahålla grundläggande 
tjänster som levereras via det civila samhällets organisationer, bland annat tillhandahålla heltäckande sexual- 
undervisning samt sexuella och reproduktiva hälso- och sjukvårdstjänster, och genom att göra det möjligt för 
organisationer i det civila samhället att tillhandahålla information och tjänster för laglig abort och verka för säkra 
och lagliga aborter i deras länder.  

—  Kapacitetsutveckling hos utvalda aktörer som kompletterar det stöd som beviljats inom ramen för det nationella 
programmet för att  

—  skapa en gynnsam miljö för medborgardeltagande och det civila samhällets insatser och kapaciteten hos det 
civila samhällets organisationer att delta effektivt i utformningen av politiken och i övervakningen av den 
politiska genomförandeprocessen,  

—  främja en förbättrad dialog och bättre samverkan mellan det civila samhällets organisationer, lokala 
myndigheter, staten och andra aktörer på utvecklingsområdet,  

—  Samordning, kapacitetsutveckling och institutionell förstärkning av det civila samhällets nätverk, inom deras 
organisationer och mellan olika typer av aktörer som är aktiva i den europeiska offentliga debatten om 
utveckling samt samordning, kapacitetsutveckling och institutionell förstärkning av nätverk i syd för det civila 
samhällets organisationer och paraplyorganisationer.  

—  En höjd allmän medvetenhet om utvecklingsfrågor, göra det möjligt för människor att bli aktiva och ansvarsfulla 
medborgare och främja formell och informell utbildning för utveckling i unionen och i kandidatländer och 
potentiella kandidatländer, förankra utvecklingspolitiken i Europas samhällen, uppbåda ett större stöd hos 
allmänheten för åtgärder mot fattigdom och för rättvisare förbindelser mellan industriländer och utvecklings- 
länder, öka medvetenheten om de problem och svårigheter som utvecklingsländerna och deras befolkningar står 
inför och främja rätten till en utvecklingsprocess genom vilken alla mänskliga rättigheter och grundläggande 
friheter till fullo kan förverkligas samt globaliseringens sociala dimension.  

—  Insatser för att motverka effekterna av den globala munkavleregeln genom att signifikant höja finansieringen till 
organisationer som arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, i synnerhet finansiering som 
uttryckligen syftar till att säkerställa tillgång till födelsekontroll samt säkra och lagliga aborter, med användning 
av både nationella bidrag och unionens utvecklingsbistånd för att täcka det ekonomiska underskott som skapats 
av Trumpadministrationens ansatser att stoppa all finansiering av utländska biståndsorganisationer som till- 
handahåller tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. 
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Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer, eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsåtgärder eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen. Dessa bidrag enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för 
att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 21.2 a ii och e i budgetförordningen. De belopp som ska 
tas upp under budgetrubriken för administrativt stöd kommer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i 
budgetförordningen, att fastställas av villkoren i bidragsavtalet för varje operativt program. I genomsnitt ska dessa 
belopp inte överstiga 4 % av bidragen till motsvarande program i varje kapitel. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artiklarna 5 2 0, 5 2 1, 5 2 2, 5 7 0, 6 4 1 och 9 0 0 eller 
punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet 
med artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 233/2014 av den 11 mars 2014 om upprättande av ett 
finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete för perioden 2014–2020 (EUT L 77, 15.3.2014, s. 44). 

21 02 08 02 Lokala myndigheters roll i utvecklingspolitiken  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

74 497 479 53 600 000 73 208 919 41 900 000 68 651 603,—  40 774 868,54  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka stöd till initiativ för att stärka lokala myndigheter i partnerländerna och i unionen och 
stödmottagare som är stödberättigande enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 231/2014 av den 
11 mars 2014 om inrättande av ett instrument för stöd inför anslutningen (IPA II) (EUT L 77, 15.3.2014, s. 11) med 
avseende på verksamhet för utbildning och information om utvecklingsfrågor (Dear-verksamhet). Finansierade 
initiativ ska i första hand genomföras av lokala myndigheter eller sammanslutningar av lokala myndigheter. Initiativ 
får när så är lämpligt genomföras av andra aktörer till förmån för lokala myndigheter, för att säkerställa att de blir 
verkningsfulla och bidrar till 

—  ökad kapacitet hos de lokala myndigheterna i unionens partnerländer att bemöta stadsområdesrelaterade 
utmaningar och att lokalisera mål för hållbar utveckling;  

—  ökad kapacitet hos de lokala myndigheternas nätverk, regionala och globala sammanslutningar, plattformar och 
allianser i Europa och i syd att säkra en omfattande och fortsatt politisk dialog på utvecklingsområdet och främja 
en demokratisk samhällsstyrning, 
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—  ökad medvetenhet bland EU:s medborgare om utvecklingsfrågor och till mobilisering av aktivt stöd från 
allmänheten i unionen, från kandidatländer och från potentiella kandidatländer, för fattigdomsminskning och 
hållbar utveckling i partnerländer. 

Tänkbar verksamhet som kan stödjas enligt detta program: 

—  Främjande av integrerad stadsplanering genom en territoriell strategi och samarbete på flera nivåer.  

—  Förstärkning av en samverkansbaserad och inkluderande process med flera aktörer genom dialog och samarbete 
med civilsamhället och andra berörda parter, däribland den privata sektorn, i syfte att effektivisera lokal offentlig 
förvaltning och öka dess legitimitet.  

—  Lättare direkt tillgång till offentlig och privat finansiering, stärkt kapacitet att öka lokala finansiella resurser 
(generering av inhemska intäkter, markvärdesåterföring) samt utformning av skräddarsydda finanspolitiska 
åtgärder (skatter och avgifter). 

—  Insatser för ökad tillgång till bastjänster och infrastrukturnät, dvs. vatten, avlopp, avfall, energi och kollektiv- 
trafik. 

—  Stärka lokala myndigheters kapacitet att delta effektivt i utvecklingsprocessen och erkänna deras särskilda 
funktioner och egenskaper.  

—  Samordning, kapacitetsutveckling och institutionell förstärkning av de lokala myndigheternas nätverk, inom 
deras organisationer och mellan olika typer av aktörer som är aktiva i den europeiska offentliga debatten om 
utveckling samt samordning, kapacitetsutveckling och institutionell förstärkning av nätverk i syd för lokala 
myndigheter och paraplyorganisationer.  

—  En höjd allmän medvetenhet om utvecklingsfrågor, göra det möjligt för människor att bli aktiva och ansvarsfulla 
medborgare och främja formell och informell utbildning för utveckling i unionen, i kandidatländer och i 
potentiella kandidatländer, förankra utvecklingspolitiken i Europas samhällen, uppbåda ett större stöd hos 
allmänheten för åtgärder mot fattigdom och för rättvisare förbindelser mellan industriländer och utvecklings- 
länder, öka medvetenheten om de problem och svårigheter som utvecklingsländerna och deras befolkningar står 
inför och främja rätten till en utvecklingsprocess genom vilken alla mänskliga rättigheter och grundläggande 
friheter till fullo kan förverkligas samt globaliseringens sociala dimension. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer, eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsåtgärder eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen. Dessa bidrag enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för 
att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 21.2 a ii och e i budgetförordningen. De belopp som ska 
tas upp under budgetrubriken för administrativt stöd kommer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i 
budgetförordningen, att fastställas av villkoren i bidragsavtalet för varje operativt program. I genomsnitt ska dessa 
belopp inte överstiga 4 % av bidragen till motsvarande program i varje kapitel. 
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Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artiklarna 5 2 0, 5 2 1, 5 2 2, 5 7 0, 6 4 1 och 9 0 0 eller 
punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet 
med artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 233/2014 av den 11 mars 2014 om upprättande av ett 
finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete för perioden 2014–2020 (EUT L 77, 15.3.2014, s. 44). 

21 02 09 Ett panafrikanskt program till stöd för den gemensamma strategin EU–Afrika  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

135 756 524 109 950 000 133 966 165 100 000 000 130 820 662,—  72 041 165,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka stöd för genomförandet av den gemensamma strategin EU–Afrika. Det panafrikanska 
programmet ska i synnerhet användas för särskilt stöd till åtgärder för tvärregionalt, kontinentalt och transkonti- 
nentalt utvecklingssamarbete samt relevanta internationella initiativ inom ramen för den gemensamma strategin 
EU–Afrika. Det panafrikanska programmet ska arbeta nära samman med övriga instrument, främst det europeiska 
grannskapsinstrumentet, inrättat genom förordning (EU) nr 232/2014, Europeiska utvecklingsfonden och de 
tematiska programmen inom ramen för finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete, inrättat genom förordning 
(EU) nr 233/2014, och ska inriktas på särskilda initiativ som tagits fram inom ramen för den gemensamma strategin 
EU–Afrika så att man når nödvändig konsekvens och synergi samt undviker dubbelarbete och överlappning. 

Detta kommer att användas för följande huvudsakligen prioriterade utvecklingsområden, vilka kan komma att 
uppdateras inom ramen för det fleråriga vägledande programmet 2018–2020 beroende på resultatet av det femte 
Afrika–EU-toppmötet som hölls i Abidjan i november 2017:  

—  Fred och utveckling, säkerhet, demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter, med ett stöd till de 
afrikanska strukturerna för samhällsstyrning genom samarbete med Afrikanska unionens kommission och andra 
relevanta inrättningar som Panafrikanska parlamentet, den afrikanska domstolen för mänskliga och folkens 
rättigheter, det civila samhällets organisationer. 

—  Stöd till regional integration på kontinental nivå, inbegripet harmonisering av politik, standarder och föreskrifter, 
och kapacitetsuppbyggnad för att främja regional integration, handel och investeringar. 

—  Migration, rörlighet och sysselsättning med inriktning på förbättringar på områdena penningöverföringar, 
rörlighet och migration, kampen mot människohandel, irreguljär migration och internationellt skydd. 
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—  God förvaltning av naturresurserna (detta inbegriper områden som miljön och klimatförändringar, råvaror och 
jordbruk) och utvecklingsinriktad användning av de vinster som de kan ge.  

—  Utveckling av ett kunskaps- och kompetensbaserat samhälle i syfte att utveckla konkurrenskraften och befästa 
tillväxten genom stöd till högre utbildning och forskning på kontinental nivå, genom att ge stöd till Afrikanska 
unionens flaggskeppsinitiativ inom dessa områden och stödja förbättringen av och tillgången på korrekta 
statistiska uppgifter. 

Stöd kommer också att ges för att utveckla partnerskapet Afrika–EU, för att ta itu med globala frågor i ett 
världsomfattande sammanhang och för att stärka det civila samhället så att särskilda åtgärder kan vidtas på 
kontinental nivå. 

Inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artiklarna 5 2 0, 5 2 1, 5 2 2, 5 7 0, 6 4 1 och 9 0 0 eller punkt 6 
6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna artikel i enlighet med 
artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 233/2014 av den 11 mars 2014 om upprättande av ett 
finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete för perioden 2014–2020 (EUT L 77, 15.3.2014, s. 44).  

Referensrättsakter  

Den gemensamma strategin EU–Afrika som antogs vid toppmötet i Lissabon den 8 och 9 december 2007.  

21 02 20 Erasmus+ – Bidrag från finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete (DCI)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

99 423 948 103 256 481 103 888 290 104 887 435 108 674 043,— 111 830 982,48  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för det tekniska och ekonomiska stöd som ges genom detta externa 
instrument i syfte att genomföra den internationella dimensionen av högre utbildning inom programmet  ”Erasmus+”. 

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll nr 32, ska läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp –  som 
härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster avsatta för 
särskilda ändamål i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b), e) och f) i budgetförordningen, och medför 
avsättning av motsvarande anslag till denna del i utgiftsberäkningen och användning av dessa enligt bilagan 
”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”, som ingår i den allmänna budgeten. 
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Eventuella inkomster från kandidatländernas bidrag för deltagande i unionsprogrammen och i förekommande fall 
från de potentiella kandidaterna på västra Balkan, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda 
till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b), e) och f) i budgetförordningen. Detta får 
göras i samma proportion som gäller belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i 
förhållande till den totala anslagsnivån. 

Motsvarande belopp beräknas uppgå till 4 200 000 euro. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen kan 
ge upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av 
”Erasmus+”: Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av 
besluten nr 1719/2006/EG, nr 1720/2006/EG och nr 1298/2008/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 50). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 233/2014 av den 11 mars 2014 om upprättande av ett 
finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete för perioden 2014–2020 (EUT L 77, 15.3.2014, s. 44).  

21 02 30 Avtal med Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och andra FN-organ  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

340 000 340 000 340 000 340 000 336 911,50 336 911,50  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka det bidrag som unionen betalar för att täcka den administrationsbudget som härrör 
från dess medlemskap i FAO samt dess avgift till det internationella fördraget om växtgenetiska resurser för 
livsmedel och jordbruk, sedan detta fördrag ratificerats. 

Inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artiklarna 5 2 0, 5 2 1, 5 2 2, 5 7 0, 6 4 1 och 9 0 0 eller punkt 6 
6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna artikel i enlighet med 
artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund 

Rådets beslut av den 25 november 1991 om gemenskapens anslutning till Förenta nationernas livsmedels- och 
jordbruksorganisation (FAO) (EGT C 326, 16.12.1991, s. 238). 

Rådets beslut 2004/869/EG av 24 februari 2004 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av det 
internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk (EUT L 378, 23.12.2004, s. 1). 
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KAPITEL 21 02 — FINANSIERINGSINSTRUMENT FÖR UTVECKLINGSSAMARBETE  (forts.)  

21 02 40 Råvaruavtal  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 268 951,32 2 268 951,32  

Anmärkningar  

Anslaget är avsett att täcka årliga medlemsavgifter som unionen ska erlägga för deltagandet i internationella 
råvaruavtal med anledning av sin exklusiva behörighet på området. 

För närvarande täcker anslaget följande: 

—  Årsavgift till Internationella kaffeorganisationen.  

—  Årlig avgift till Internationella kakaoorganisationen.  

—  Årlig medlemsavgift till internationella rådgivande kommittén för bomull, efter godkännande. 

Om det råder gynnsamma politiska och rättsliga villkor kan ytterligare råvaruavtal komma att ingås. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artiklarna 5 2 0, 5 2 1, 5 2 2, 5 7 0, 6 4 1 och 9 0 0 eller 
punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna artikel i enlighet 
med artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund 

Rådets beslut 2002/970/EG av den 18 november 2002 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av 2001 
års internationella kakaoavtal (EGT L 342, 17.12.2002, s. 1). 

Rådets beslut 2008/76/EG av den 21 januari 2008 om den ståndpunkt som gemenskapen ska inta i Internationella 
kakaorådet angående förlängning av 2001 års internationella kakaoavtal (EUT L 23, 26.1.2008, s. 27). 

Rådets beslut 2008/579/EG av den 16 juni 2008 om undertecknande och ingående på gemenskapens vägnar av 2007 
års internationella kaffeavtal (EUT L 186, 15.7.2008, s. 12). 

Rådets beslut 2011/634/EU av den 17 maj 2011 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och provisorisk 
tillämpning av 2010 års internationella kakaoavtal (EUT L 259, 4.10.2011, s. 7). 

Rådets beslut 2012/189/EU av den 26 mars 2012 om ingående av 2010 års internationella kakaoavtal (EUT L 102, 
12.4.2012, s. 1). 

Rådets beslut (EU) 2017/876 av den 18 maj 2017 om Europeiska unionens anslutning till Internationella rådgivande 
kommittén för bomull (ICAC) (EUT L 134, 23.5.2017, s. 23). 
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Referensrättsakter  

Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133. 

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207. 

Internationella kaffeavtalet omförhandlades 2007 och 2008 och trädde i kraft den 2 februari 2011, ursprungligen för 
tio år fram till den 1 februari 2021, med möjlighet till förlängning en eller två på varandra följande perioder om 
högst åtta år sammanlagt. 

Internationella kakaoavtalet, omförhandlat 2001 och senast 2010, som trädde i kraft den 1 oktober 2012 för en 
period av tio år, till den 30 september 2022, och med möjlighet att sedan ytterligare förlängas två perioder om högst 
två år per period. 

Rådets slutsatser av den 29 april 2004 (8972/04), rådets slutsatser av den 27 maj 2008 (9986/08) och rådets 
slutsatser av den 30 april 2010 (8674/10) om Internationella rådgivande kommittén för bomull. 

Stadgar för Internationella rådgivande kommittén för bomull antagna vid det 31:a plenarmötet den 16 juni 1972 
(ändrade vid det 74:e plenarmötet den 11 december 2015).  

21 02 51 Slutförande av åtgärder på området för utvecklingssamarbete (före 2014)  

Anmärkningar  

Detta anslag ska täcka betalningar för utestående åtaganden från föregående år.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EEG) nr 443/92 av den 25 februari 1992 om finansiellt och tekniskt bistånd till och ekonomiskt 
samarbete med utvecklingsländerna i Asien och Latinamerika (EGT L 52, 27.2.1992, s. 1). 

Rådets förordning (EG) nr 1292/96 av den 27 juni 1996 om principerna för och förvaltning av livsmedelsbistånd 
samt om särskilda stödåtgärder för livsmedelsförsörjningen (EGT L 166, 5.7.1996, s. 1). 

Rådets förordning (EG) nr 856/1999 av den 22 april 1999 om att inrätta en särskild ram för bistånd till traditionella 
AVS-bananleverantörer (EGT L 108, 27.4.1999, s. 2). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 955/2002 av den 13 maj 2002 om förlängning av giltighetstiden 
för och ändring av rådets förordning (EG) nr 1659/98 om decentraliserat samarbete (EGT L 148, 6.6.2002, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 491/2004 av den 10 mars 2004 om inrättande av ett program för 
ekonomiskt och tekniskt stöd till tredje land i fråga om migration och asyl (Aeneas) (EUT L 80, 18.3.2004, s. 1). 
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Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 625/2004 av den 31 mars 2004 om förlängning av giltighetstiden 
för och ändring av förordning (EG) nr 1659/98 om decentraliserat samarbete (EUT L 99, 3.4.2004, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 av den 18 december 2006 om upprättande av ett 
finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (EUT L 378, 27.12.2006, s. 41). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1337/2008 av den 16 december 2008 om inrättande av en 
snabbinsatsmekanism för att hantera de kraftigt stigande livsmedelspriserna i utvecklingsländerna (EUT L 354, 
31.12.2008, s. 62).  

Referensrättsakter  

Förberedande åtgärd enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av 
den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning 
(EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1). 

Pilotprojekt enligt bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (EUT C 139, 14.6.2006, s. 1). 

Europaparlamentets resolution av den 12 april 2005 om Europeiska unionens roll när det gäller att uppnå 
millennieutvecklingsmålen (EUT C 33 E, 9.2.2006, s. 311). 

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av 
den 12 april 2005: Konsekvens i utvecklingspolitiken  –  Om snabbare framsteg i strävan att uppnå millennieutveck- 
lingsmålen (KOM(2005) 134). 

Slutsatserna från mötet i rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser) den 23 och 24 maj 2005 om millenniemålen. 

Slutsatserna från Europeiska rådets möte i Bryssel den 16 och 17 juni 2005. 

Slutsatserna från mötet i rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser) den 18 juli 2005 om FN-toppmötet. 

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 3 augusti 2005: Yttre åtgärder via genom 
tematiska program inom ramen för den kommande budgetplanen för perioden 2007–2013 (KOM(2005) 324). 

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 25 januari 2006:  ”Investera i människor. 
Meddelande om det tematiska programmet för mänsklig och social utveckling samt budgetplanen för 2007–2013” 
(KOM(2006) 18). 

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén av den 25 januari 2006: Det tematiska programmet ”Icke-statliga aktörer och lokala myndigheter i 
utvecklingsprocessen”  (KOM(2006) 19). 

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 25 januari 2006: Yttre åtgärder  –  Tematiskt 
program för miljö och hållbar förvaltning av naturresurser, däribland energi (KOM(2006) 20). 
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Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 25 januari 2006: ”Tematisk strategi för 
tryggad livsmedelsförsörjning  –  Föra arbetet med livsmedelsförsörjningen framåt för att uppnå millennieutveck- 
lingsmålen” (KOM(2006) 21). 

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 25 januari 2006: Tematiskt program för 
samarbete med tredjeländer om migration och asyl (KOM(2006) 26). 

Europaparlamentets resolution av den 1 juni 2006 om små och medelstora företag i utvecklingsländer (EUT C 298 
E, 8.12.2006, s. 171). 

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén av den 8 oktober 2008: ”Lokala myndigheter: Utvecklingsaktörer” (KOM(2008) 626). 

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén av den 9 mars 2010: Internationell klimatpolitik efter Köpenhamn: Agera nu för kraftfullare 
globala åtgärder mot klimatförändringen (KOM(2010)0086). 

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 31 mars 2010:  ”EU:s policyram för att 
hjälpa utvecklingsländer att stärka livsmedelsförsörjningen” (KOM(2010) 127). 

Europaparlamentets resolution av den 10 mars 2011 om EU:s förhållningssätt gentemot Iran (2010/2050(INI)). 

21 02 51 01 Samarbete med tredjeland om migration och asyl  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 1 000 000 p.m. 10 000 000 0,—  2 908 341,32  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från föregående år.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 491/2004 av den 10 mars 2004 om inrättande av ett program för 
ekonomiskt och tekniskt stöd till tredje land i fråga om migration och asyl (Aeneas) (EUT L 80, 18.3.2004, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 av den 18 december 2006 om upprättande av ett 
finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (EUT L 378, 27.12.2006, s. 41). 
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Referensrättsakter  

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 3 augusti 2005: Yttre åtgärder via genom 
tematiska program inom ramen för den kommande budgetplanen för perioden 2007–2013 (KOM(2005) 324). 

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 25 januari 2006: Tematiskt program för 
samarbete med tredjeländer om migration och asyl (KOM(2006) 26). 

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén av den 13 oktober 2011: Att göra EU:s utvecklingspolitik mer effektiv: en agenda för förändring 
(KOM(2011) 637). 

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och 
regionkommittén av 18 november 2011 med titeln  ”En övergripande strategi för migration och rörlighet”  
(KOM(2011) 743). 

21 02 51 02 Samarbete med utvecklingsländer i Latinamerika  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 30 000 000 p.m. 36 383 916 0,— 61 447 902,22  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från föregående år.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 av den 18 december 2006 om upprättande av ett 
finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (EUT L 378, 27.12.2006, s. 41). 

21 02 51 03 Samarbete med utvecklingsländer i Asien, inbegripet Centralasien och Mellanöstern  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 82 000 000 p.m. 75 000 000 0,— 211 355 805,27 
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Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från föregående år.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 av den 18 december 2006 om upprättande av ett 
finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (EUT L 378, 27.12.2006, s. 41). 

21 02 51 04 Tryggad livsmedelsförsörjning  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 10 000 000 p.m. 40 000 000 320,69 36 056 432,27  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från föregående år.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 av den 18 december 2006 om upprättande av ett 
finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (EUT L 378, 27.12.2006, s. 41). 

21 02 51 05 Icke-statliga organisationers roll i utvecklingspolitiken  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 3 200 000 p.m. 32 000 000 1 093,24 21 810 905,86  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från föregående år. 
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Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 av den 18 december 2006 om upprättande av ett 
finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (EUT L 378, 27.12.2006, s. 41). 

21 02 51 06 Miljö och hållbar förvaltning av naturresurser, däribland energi  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 15 400 000 p.m. 57 100 000 0,— 50 011 201,98  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från föregående år.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 av den 18 december 2006 om upprättande av ett 
finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (EUT L 378, 27.12.2006, s. 41). 

21 02 51 07 Mänsklig och social utveckling  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 2 500 000 p.m. 3 500 000 0,— 14 993 366,12  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från föregående år.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 av den 18 december 2006 om upprättande av ett 
finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (EUT L 378, 27.12.2006, s. 41). 
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21 02 51 08 Geografiskt samarbete med länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 55 100 000 p.m. 60 500 000 0,—  62 503 285,88  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från föregående år.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 856/1999 av den 22 april 1999 om att inrätta en särskild ram för bistånd till traditionella 
AVS-bananleverantörer (EGT L 108, 27.4.1999, s. 2). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 av den 18 december 2006 om upprättande av ett 
finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (EUT L 378, 27.12.2006, s. 41). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1338/2011 av den 13 december 2011 om ändring av rådets 
förordning (EG) nr 1934/2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för samarbete med industriländer och 
andra höginkomstländer och territorier (EUT L 347, 30.12.2011, s. 21).  

21 02 77 Pilotprojekt och förberedande åtgärder  

21 02 77 02 Förberedande åtgärd  –  Affärsutbyte och vetenskapligt utbyte med Indien  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  811 177,21  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka föregående års utestående åtaganden för den förberedande åtgärden. 

III/1114 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 21 —  INTERNATIONELLT SAMARBETE OCH UTVECKLING

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1999&mm=04&jj=27&type=L&nnn=108&pppp=0002&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2006&mm=12&jj=27&type=L&nnn=378&pppp=0041&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2011&mm=12&jj=30&type=L&nnn=347&pppp=0021&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 21 02 — FINANSIERINGSINSTRUMENT FÖR UTVECKLINGSSAMARBETE  (forts.)  

21 02 77  (forts.)  

21 02 77 02  (forts.) 

Rättslig grund 

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

21 02 77 07 Förberedande åtgärd  –  Regionalt afrikanskt nätverk av civilsamhällesorganisationer för millennieutvecklingsmål 5  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 150 063,25  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka föregående års utestående åtaganden för den förberedande åtgärden.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

21 02 77 10 Förberedande åtgärd  –  Läkemedelsanknuten tekniköverföring till förmån för utvecklingsländerna  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden. 

5.7.2019 SV III/1115Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 21 — INTERNATIONELLT SAMARBETE OCH UTVECKLING

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 21 02 — FINANSIERINGSINSTRUMENT FÖR UTVECKLINGSSAMARBETE  (forts.) 

21 02 77  (forts.)  

21 02 77 10 (forts.) 

Rättslig grund 

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).  

Referensrättsakter  

Europaparlamentets resolution av den 12 juli 2007 om Trips-avtalet och tillgång till läkemedel (EUT C 175 E, 
10.7.2008, s. 591). 

21 02 77 13 Förberedande åtgärd  –  Förstärkta vårdinsatser för personer som utsatts för sexuellt våld i Demokratiska republiken 
Kongo  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  1 026 778,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

21 02 77 14 Globala fonden för energieffektivitet och förnybar energi  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 500 000 0,—  0,—  

III/1116 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 21 —  INTERNATIONELLT SAMARBETE OCH UTVECKLING

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2008&mm=07&jj=10&type=C&nnn=175E&pppp=0591&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2008&mm=07&jj=10&type=C&nnn=175E&pppp=0591&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 21 02 — FINANSIERINGSINSTRUMENT FÖR UTVECKLINGSSAMARBETE  (forts.)  

21 02 77  (forts.)  

21 02 77 14  (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden för föregående år.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

21 02 77 15 Pilotprojekt ‒ Strategisk investering i hållbar fred och demokratisering på Afrikas horn  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

21 02 77 16 Pilotprojekt – Förbättring av utvecklingsländernas veterinärtjänster  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 500 000 p.m. 500 000 0,— 0,—  

5.7.2019 SV III/1117Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 21 — INTERNATIONELLT SAMARBETE OCH UTVECKLING

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 21 02 — FINANSIERINGSINSTRUMENT FÖR UTVECKLINGSSAMARBETE  (forts.) 

21 02 77  (forts.)  

21 02 77 16 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

21 02 77 18 Pilotprojekt –  Investering i varaktig fred och samhällsbyggande i Cauca-området i Colombia  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 140 000 0,—  172 440,28  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka föregående års utestående åtaganden för pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

III/1118 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 21 —  INTERNATIONELLT SAMARBETE OCH UTVECKLING

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 21 02 — FINANSIERINGSINSTRUMENT FÖR UTVECKLINGSSAMARBETE  (forts.)  

21 02 77  (forts.)  

21 02 77 19 Förberedande åtgärd  –  Att stärka återhämtningsförmågan för att förbättra hälsan bland nomadiska grupper i 
efterkrissituationer i Sahel-området  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 624 486,45  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

21 02 77 20 Förberedande åtgärd –  Återintegrering i det sociala och ekonomiska livet av barn och kvinnliga prostituerade i 
gruvdistrikten i Luhwindja i Sydkivu-provinsen i östra Demokratiska republiken Kongo  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden. 

5.7.2019 SV III/1119Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 21 — INTERNATIONELLT SAMARBETE OCH UTVECKLING

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 21 02 — FINANSIERINGSINSTRUMENT FÖR UTVECKLINGSSAMARBETE  (forts.) 

21 02 77  (forts.)  

21 02 77 20 (forts.) 

Rättslig grund 

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

21 02 77 21 Förberedande åtgärd –  Att skapa och stärka lokala partnerskap för att utveckla den sociala ekonomin och inrätta 
sociala företag i östra Afrika  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

21 02 77 22 Pilotprojekt ‒ Integrerad strategi för att utveckla och införa hälsolösningar för att bekämpa försummade tropiska 
sjukdomar i endemiska områden  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 150 000 0,—  0,—  

III/1120 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 21 02 — FINANSIERINGSINSTRUMENT FÖR UTVECKLINGSSAMARBETE  (forts.)  

21 02 77  (forts.)  

21 02 77 22  (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

21 02 77 23 Pilotprojekt ‒ Tillgång till rättslig prövning och ersättning för offer för de mest allvarliga brott som begåtts i 
Demokratiska republiken Kongo  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 126 653 0,— 351 362,10  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

5.7.2019 SV III/1121Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 21 — INTERNATIONELLT SAMARBETE OCH UTVECKLING

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 21 02 — FINANSIERINGSINSTRUMENT FÖR UTVECKLINGSSAMARBETE  (forts.) 

21 02 77  (forts.)  

21 02 77 24 Pilotprojekt ‒ Kartlägga det globala hotet från antimikrobiell resistens  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år avseende pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

21 02 77 25 Pilotprojekt ‒ Förbättra barnens rättigheter samt skyddet och tillgången till utbildning för fördrivna barn och 
ungdomar i Guatemala, Honduras och El Salvador  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 80 000 0,—  650 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år avseende pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

III/1122 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 21 02 — FINANSIERINGSINSTRUMENT FÖR UTVECKLINGSSAMARBETE  (forts.)  

21 02 77  (forts.)  

21 02 77 26 Pilotprojekt ‒ Utbildningstjänster för barn som tidigare varit anslutna till väpnade styrkor och väpnade grupper i 
Pibors centrala administrativa område i Sydsudan  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 650 153 p.m. 350 000 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år avseende pilotprojektet. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

21 02 77 27 Pilotprojekt ‒ Försök med gemensam förvaltning av betesmarker i Kenya och Tanzania  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 450 000 p.m. 550 000 0,— 500 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år för pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

5.7.2019 SV III/1123Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
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KAPITEL 21 02 — FINANSIERINGSINSTRUMENT FÖR UTVECKLINGSSAMARBETE  (forts.) 

21 02 77  (forts.)  

21 02 77 28 Pilotprojekt ‒ Stöd till utvecklingssamarbetets urbana dimension: förbättra förmågan i utvecklingsländernas städer 
att åstadkomma produktiv och hållbar stadsutveckling  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 500 000 0,—  628 283,76  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år avseende pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

21 02 77 29 Förberedande åtgärd  –  Stöd till mikroföretag och små och medelstora företag i utvecklingsländer  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 500 000 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

III/1124 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 21 —  INTERNATIONELLT SAMARBETE OCH UTVECKLING

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 21 02 — FINANSIERINGSINSTRUMENT FÖR UTVECKLINGSSAMARBETE  (forts.)  

21 02 77  (forts.)  

21 02 77 30 Förberedande åtgärd  ‒  Integrerad strategi för att utveckla och införa hälsolösningar för att bekämpa försummade 
tropiska sjukdomar i endemiska områden  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 1 350 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

21 02 77 31 Pilotprojekt ‒  Santé pour tous  ‒  Hälsa för alla ‒  Ett gemensamt projekt som genomförs av Aimes-Afrique (Togo) 
och Aktion PiT-Togohilfe e.V.  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 225 000 500 000,— 210 225,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

5.7.2019 SV III/1125Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 21 — INTERNATIONELLT SAMARBETE OCH UTVECKLING

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 21 02 — FINANSIERINGSINSTRUMENT FÖR UTVECKLINGSSAMARBETE  (forts.) 

21 02 77  (forts.)  

21 02 77 32 Förberedande åtgärd  ‒  Unga europeiska volontärer för utveckling  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år för den förberedande åtgärden. 

Med tanke på den massiva migrationen måste unionen inte bara stärka sina yttre gränser, utan även motverka 
orsakerna till migrationen. 

Migrationsfenomenet kan dessutom komma att öka eftersom demograferna uppskattar att invånarantalet i Afrika kan 
komma att öka med 800 miljoner under de kommande 30 åren. 

En europeisk fond för hållbar utveckling inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/ 
1601 av den 26 september 2017 om inrättande av Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU), EFHU-garantin 
och EFHU-garantifonden (EUT L 249, 27.9.2017, s. 1) är ett av finansieringsinstrumenten för en politik med 
volontärer inom utvecklingsbiståndet. Det är dock fortfarande nödvändigt att komplettera detta på det humanitära 
planet genom att tillhandahålla tjänster på prioriterade områden, som utbildning, hälsa och teknik. 

I detta syfte skulle unionen kunna uppmuntra unga att engagera sig som volontärer för en period mellan sex månader 
och ett år. Offentliga biståndsorgan, icke-statliga organisationer och organisationer som har tillstånd att bedriva 
volontärverksamhet skulle vara lämpliga för att ta hand om dessa unga frivilliga. Den del som skulle komma från 
unionens budget skulle vara i form av stipendier som täcker resa och uppehälle. EU:s frivilligorganisation för 
humanitärt bistånd kan tjäna som förebild för detta, men med de skillnaderna att frivilligarbetet inom ramen för detta 
projekt är inriktat på utveckling och att de ungdomar som söks ska vara mellan 18 och 26 år gamla. 

För att tillgodose behoven av finansiering för denna förberedande åtgärd bör fokus ligga på budgetposter under 
rubrik 4, bl.a. finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete (DCI), som bäst motsvarar dess mål.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

III/1126 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 21 —  INTERNATIONELLT SAMARBETE OCH UTVECKLING

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2017&mm=09&jj=27&type=L&nnn=249&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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KAPITEL 21 02 — FINANSIERINGSINSTRUMENT FÖR UTVECKLINGSSAMARBETE  (forts.)  

21 02 77  (forts.)  

21 02 77 33 Pilotprojekt ‒ Främjad öppenhet och konsekvensanalys för de lokala myndigheterna i Guatemala  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 300 000 350 000 300 000 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år för pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

21 02 77 35 Pilotprojekt – Utbyggnad av det allmänna hälso- och sjukvårdssystemet i Mauretanien  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. 1 195 000 597 500  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom pilotprojektet. 

I sitt program för utveckling av hälsosektorn (2017–2020) har regeringen i Mauretanien föreslagit införande av ett 
allmänt hälso- och sjukvårdssystem. Landets enda pilotprogram är ett innovativt experiment som genomförs av den 
icke-statliga organisationen Memisa Belgique, i partnerskap med föreningen APSDN (Association Pour la Santé à 
Dar Naïm), med vetenskapligt stöd från institutet för tropisk medicin i Antwerpen. Det inriktas på Dar Naim- 
distriktet i Nouakchott. Detta experiment erbjuder integrerad hälso- och sjukvård och en ömsesidig sjukförsäkring 
som kompletteras med inkluderande åtgärder för socialt skydd. Detta tjänstepaket förbättrar avsevärt levnads- 
villkoren för de mest missgynnade och fattigaste befolkningsgrupperna. 

Pilotprojektet, som varar i 36 månader på basis av direkta bidrag, kommer att utvidga denna mauretanska modell och 
anpassa den till landsbygdsområden med målet att införa en allmän hälso- och sjukvård. 

5.7.2019 SV III/1127Förslag till allmän budget 2020 
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KAPITEL 21 02 — FINANSIERINGSINSTRUMENT FÖR UTVECKLINGSSAMARBETE  (forts.) 

21 02 77  (forts.)  

21 02 77 35 (forts.)  

Projektet består av tre delar: 

Den första delen omfattar en konsolidering av de olika experiment som utvecklats inom APSDN:s hälso- och 
sjukvårdsprogram, dvs. 1) ett vårdutbud av hög kvalitet (integrerad patientinriktad vård) i primärvården, 2) 
utveckling av en samhällsbaserad ömsesidig sjukförsäkring för människor i den informella sektorn som ett 
komplement till den nationella sjukförsäkringskassan (CNAM) för den formella sektorn, och 3) utveckling av ett 
icke avgiftsfinansierat sjukvårdssystem och socialt trygghetssystem (”kapitalfond”) för de fattigare befolkningsgrup- 
perna. 

Den andra delen består av en deltagarbaserad och övergripande analys av de förutsättningar som är avgörande för att 
dessa försök ska bli framgångsrika och de fallgropar som ska undvikas vid genomförandet. Detta åtföljs av ett 
uttömmande utbyte av kunskap med de olika aktörerna i Mauretaniens hälso- och sjukvårdssystem. 

Den tredje delen omfattar planering och förberedelse av en utvidgning av dessa försök till andra regioner i landet, i 
nära samarbete med alla berörda aktörer (offentliga och privata i delsektorerna hälso- och sjukvård).  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

21 02 77 36 Förberedande åtgärd  –  Investering i varaktig fred och samhällsbyggande i Cauca-regionen i Colombia  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. 1 500 000 750 000 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom den förberedande åtgärden.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

III/1128 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 
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KAPITEL 21 04 —  DET EUROPEISKA INSTRUMENTET FÖR FRÄMJANDE AV DEMOKRATI OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

21 04 DET EUROPEISKA 
INSTRUMENTET FÖR 
FRÄMJANDE AV 
DEMOKRATI OCH 
MÄNSKLIGA 
RÄTTIGHETER  

21 04 01 Främja respekten för 
och iakttagandet av de 
mänskliga rättigheterna 
och grundläggande 
friheterna samt stöd till 
demokratiska reformer  4 141 214 245 125 000 000 138 124 454 110 000 000 136 178 562,94 131 496 602,94 105,20  

21 04 51 Slutförande av det 
europeiska instrumentet 
för främjande av 
demokrati och 
mänskliga rättigheter 
(före 2014)  4 p.m. 1 000 000 p.m. 3 000 000 1 336,16 4 217 277,72 421,73  

21 04 77 Pilotprojekt och 
förberedande åtgärder  

21 04 77 02 Pilotprojekt  –  Forum för 
civilsamhället 
EU–Ryssland 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Artikel 21 04 77  –  
Delsumma 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Kapitel 21 04  –  Totalt 141 214 245 126 000 000 138 124 454 113 000 000 136 179 899,10 135 713 880,66 107,71  

21 04 01 Främja respekten för och iakttagandet av de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna samt stöd till 
demokratiska reformer  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

141 214 245 125 000 000 138 124 454 110 000 000 136 178 562,94 131 496 602,94  

Anmärkningar  

Det allmänna målet ska vara att bidra till utvecklingen och befästandet av demokratin och respekten för de 
mänskliga rättigheterna, i enlighet med unionens politik och riktlinjer och i nära samarbete med det civila samhället. 

De viktigaste verksamhetsområdena omfattar följande: 

—  Öka respekten för och iakttagandet av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, inklusive 
kvinnors rättigheter, såsom de fastställs i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och i andra 
internationella och regionala människorättsinstrument, med fokus på yttrandefrihet, mötesfrihet och digitala 
friheter och stärkt skydd av dessa, främjande och övervakning, i huvudsak genom stöd till relevanta organisa- 
tioner i det civila samhället, människorättsförsvarare och offer för förtryck och våld. 

5.7.2019 SV III/1129Förslag till allmän budget 2020 
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KAPITEL 21 04 —  DET EUROPEISKA INSTRUMENTET FÖR FRÄMJANDE AV DEMOKRATI OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 
(forts.) 

21 04 01 (forts.) 

—  Stödja och stärka de demokratiska reformerna i tredjeland, utom Europeiska unionens valobservatörsuppdrag, 
genom att främja en deltagande representativ demokrati, främja kvinnors egenmakt, stärka den övergripande 
demokratiska cykeln och öka valens tillförlitlighet. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster från ytterligare bidrag som ställs till förfogande av 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer eller från andra organ än de som inrättats enligt fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsprojekt eller 
program som finansieras av unionen och förvaltas av kommissionen. Sådana bidrag, som förs upp under artikel 6 
3 3 i inkomstberäkningen, utgör inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.2 a) led ii och e) i 
budgetförordningen. De belopp som ska tas upp under budgetrubriken för administrativa stödutgifter kommer, utan 
att det påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i budgetförordningen, att fastställas utifrån bidragsavtalet för varje 
operativt program, med ett genomsnitt som inte överstiger 4 % av bidragen till motsvarande program i varje kapitel. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artiklarna 5 2 0, 5 2 1, 5 2 2, 5 7 0 och 9 0 0 eller punkt 
6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna artikel i enlighet med 
artikel 22.1 i budgetförordningen. 

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 235/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett finansier- 
ingsinstrument för demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen (EUT L 77, 15.3.2014, s. 85). 

21 04 51 Slutförande av det europeiska instrumentet för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter (före 2014)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 1 000 000 p.m. 3 000 000 1 336,16 4 217 277,72  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år avseende det europeiska 
instrumentet för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter under perioden 2007–2013. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av bidrag från medlemsstaterna och andra givarländer, i båda fallen 
inklusive från deras offentliga och halvstatliga organ, eller från internationella organisationer till förmån för särskilda 
biståndsprojekt eller program som med stöd i en grundläggande rättsakt finansieras av unionen och förvaltas av 
kommissionen på deras vägnar. Sådana bidrag, som förs upp under artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, utgör 
inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.2 b i budgetförordningen. De belopp som ska tas upp under 
budgetrubriken för administrativa stödutgifter kommer att fastställas utifrån bidragsavtalet för varje operativt 
program, med ett genomsnitt som inte överstiger 4 % av bidragen till motsvarande program i varje kapitel.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1889/2006 av den 20 december 2006 om inrättande av ett 
finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen (EUT L 386, 
29.12.2006, s. 1). 
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KAPITEL 21 04  —  DET EUROPEISKA INSTRUMENTET FÖR FRÄMJANDE AV DEMOKRATI OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 
(forts.) 

21 04 77 Pilotprojekt och förberedande åtgärder 

21 04 77 02 Pilotprojekt –  Forum för civilsamhället EU–Ryssland  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom pilotprojektet. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 21 05 — INSTRUMENT SOM BIDRAR TILL STABILITET OCH FRED (ICSP)  –  GLOBALA OCH TRANSREGIONALA 
HOT OCH FRAMVÄXANDE HOT 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

21 05 INSTRUMENT SOM 
BIDRAR TILL 
STABILITET OCH 
FRED (ICSP) – 
GLOBALA OCH 
TRANSREGIONALA 
HOT OCH FRAM- 
VÄXANDE HOT  

21 05 01 Globala och trans- 
regionala hot och fram- 
växande hot  4 77 250 000 62 000 000 73 900 000 56 300 000 74 214 635,84 47 910 923,88 77,28  

21 05 51 Slutförande av åtgärder 
på området för globala 
säkerhetshot (före 
2014)  4 p.m. 5 000 000 p.m. 7 500 000 0,— 16 787 674,05 335,75  

Kapitel 21 05 –  Totalt 77 250 000 67 000 000 73 900 000 63 800 000 74 214 635,84 64 698 597,93 96,57  

21 05 01 Globala och transregionala hot och framväxande hot  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

77 250 000 62 000 000 73 900 000 56 300 000 74 214 635,84 47 910 923,88  

Anmärkningar  

Anslaget ska täcka bistånd för att motverka globala och transregionala hot och framväxande hot enligt artikel 5 i 
förordning (EU) nr 230/2014 om inrättande av ett instrument som bidrar till stabilitet och fred. 

Det ska täcka insatser för att skydda länder och befolkningar mot hot, oavsett om orsakerna härrör från uppsåtliga 
handlingar, olyckor eller har naturligt ursprung. Detta kan bland annat omfatta följande: 

—  Förstärkning av kapaciteten hos de behöriga civila myndigheter som medverkar vid utveckling och genom- 
förande av effektiv kontroll av olaglig handel med kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära material eller 
agens (inklusive utrustning för framställning, leverans eller effektiva gränskontroller), även genom installation av 
modern logistik-, utvärderings- och kontrollutrustning. Insatserna inriktas på naturkatastrofer och av människan 
orsakade katastrofer, liksom brottslig verksamhet. 

—  Utveckling av den rättsliga ramen och den institutionella kapaciteten för inrättande och genomförande av 
effektiva exportkontroller avseende varor med dubbla användningsområden, inbegripet åtgärder för regionalt 
samarbete. 
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KAPITEL 21 05 —  INSTRUMENT SOM BIDRAR TILL STABILITET OCH FRED (ICSP)  – GLOBALA OCH TRANSREGIONALA HOT 
OCH FRAMVÄXANDE HOT  (forts.)  

21 05 01 (forts.) 

—  Utveckling av effektiv civil katastrofberedskap, beredskapsplanering, reaktion på kriser och resurser för sanering 
i samband med allvarliga miljöolyckor på detta område.  

—  Främjande av civil forskningsverksamhet som ett alternativ till försvarsrelaterad forskning samt stöd till 
omskolning och alternativ sysselsättning för vetenskapsmän och ingenjörer som tidigare har varit verksamma 
på vapenrelaterade områden. 

—  Stöd till åtgärder för att förstärka säkerhetspraxis när det gäller civila anläggningar där känsliga kemiska, 
biologiska, radiologiska eller nukleära material eller agens lagras eller hanteras i samband med civila forskning- 
sprogram. 

—  Stöd inom ramen för unionens samarbetspolitik och dess mål till inrättande av civil infrastruktur och relevanta 
civila undersökningar som krävs för avveckling, renovering eller ombyggnad av vapenrelaterade anläggningar 
och platser när det har förklarats att dessa inte längre ingår något försvarsprogram. 

Andra insatser avseende globala och regionöverskridande hot omfattar följande: 

—  Stärkande av kapaciteten hos de brottsbekämpande myndigheter, den del av rättsväsendet och de förvaltn- 
ingsmyndigheter som arbetar med att bekämpa terrorism.  

—  Motverkande av radikalisering, våldsam extremism och organiserad brottslighet, inbegripet människosmuggling 
och olaga handel med narkotika, vapen och explosiva varor, it-brottslighet och läkemedelsförfalskning samt 
effektiv övervakning av illegal handel och transitering. Utbyte av expertis och bästa praxis för att motarbeta 
radikalisering och våldsam extremism med partnerländer i regioner med tilltagande extremism, t.ex. i Sydasien 
samt också åtgärder mot globala och transregionala verkningar av klimatförändringen med potentiellt destabilis- 
erande effekter, och inbegripet främjande av biosäkerhet och bioskydd av anläggningar som hanterar farliga 
mikroorganismer.  

—  Stöd till åtgärder för att avvärja hot mot internationell transport, kritisk infrastruktur, däribland passagerar- och 
godstransporter, energiproduktion och distribution, energidistribution och kommunikationsnät.  

—  Säkerställande av en adekvat reaktion på allvarliga hot mot folkhälsan, exempelvis epidemier med potentiellt 
transnationella verkningar. 

Åtgärder kan antas inom ramen för detta instrument under stabila förhållanden, då åtgärderna syftar till att avhjälpa 
särskilda globala hot och hot som berör flera regioner och har en destabiliserande verkan, och bara i den mån 
lämpliga och effektiva åtgärder inte kan vidtas inom ramen för de relevanta unionsinstrumenten för externt bistånd. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer, eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsåtgärder eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen. Dessa bidrag enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för 
att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 21.2 a ii och e i budgetförordningen. De belopp som ska 
tas upp under budgetrubriken för administrativt stöd kommer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i 
budgetförordningen, att fastställas av villkoren i bidragsavtalet för varje operativt program. I genomsnitt ska dessa 
belopp inte överstiga 4 % av bidragen till motsvarande program i varje kapitel. 
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KAPITEL 21 05 —  INSTRUMENT SOM BIDRAR TILL STABILITET OCH FRED (ICSP) –  GLOBALA OCH TRANSREGIONALA HOT 
OCH FRAMVÄXANDE HOT (forts.) 

21 05 01  (forts.) 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artiklarna 5 2 0, 5 2 1, 5 2 2, 5 7 0 och 9 0 0 eller punkt 
6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna artikel i enlighet med 
artikel 22.1 i budgetförordningen. 

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 230/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett instrument 
som bidrar till stabilitet och fred (EUT L 77, 15.3.2014, s. 1).  

21 05 51 Slutförande av åtgärder på området för globala säkerhetshot (före 2014)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 5 000 000 p.m. 7 500 000 0,—  16 787 674,05  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från föregående år.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1724/2001 av den 23 juli 2001 om åtgärder mot antipersonella 
landminor i utvecklingsländer (EGT L 234, 1.9.2001, s. 1). 

Rådets förordning (EG) nr 1725/2001 av den 23 juli 2001 om åtgärder mot antipersonella landminor i andra tredje 
länder än utvecklingsländer (EGT L 234, 1.9.2001, s. 6). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1717/2006 av den 15 november 2006 om upprättande av ett 
stabilitetsinstrument (EUT L 327, 24.11.2006, s. 1). 
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KAPITEL 21 06 — INSTRUMENTET FÖR KÄRNSÄKERHETSSAMARBETE  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

21 06 INSTRUMENTET FÖR 
KÄRNSÄKERHETS- 
SAMARBETE  

21 06 01 Stöd för att främja en 
hög kärnsäkerhets- och 
strålskyddsnivå och 
tillämpningen av en 
effektiv och ändam- 
ålsenlig säkerhets- 
kontroll av kärn- 
material i tredjeländer  4 31 394 290 23 700 000 32 154 049 30 000 000 31 505 663,— 26 533 679,75 111,96 

21 06 02 Ytterligare bidrag från 
Europeiska unionen till 
Europeiska banken för 
återuppbyggnad och 
utveckling (EBRD) till 
förmån för projekt som 
rör Tjernobylolyckan  4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

21 06 51 Slutförande av tidigare 
åtgärder (före 2014)  4 p.m. 7 500 000 p.m. 10 000 000 0,— 11 668 632,77 155,58  

Kapitel 21 06 –  Totalt 31 394 290 31 200 000 32 154 049 40 000 000 31 505 663,— 38 202 312,52 122,44  

21 06 01 Stöd för att främja en hög kärnsäkerhets- och strålskyddsnivå och tillämpningen av en effektiv och 
ändamålsenlig säkerhetskontroll av kärnmaterial i tredjeländer  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

31 394 290 23 700 000 32 154 049 30 000 000 31 505 663,— 26 533 679,75  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka främjande av en effektiv kärnsäkerhetskultur på alla nivåer, särskilt genom  

—  fortlöpande stöd till tillsynsorgan, tekniska stödorganisationer och ett förstärkt regelverk, särskilt beträffande 
tillståndsverksamhet, för att upprätta en stark och oberoende tillsyn, 

—  stöd till säker transport, behandling och bortskaffande av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, både från 
kärnkraftverk och från andra (ej omfattade) källor (däribland medicinsk användning och uranbrytning),  

—  utveckling och genomförande av strategier för avveckling av befintliga anläggningar och sanering av f.d. 
kärntekniska anläggningar, 
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KAPITEL 21 06 — INSTRUMENTET FÖR KÄRNSÄKERHETSSAMARBETE  (forts.) 

21 06 01 (forts.) 

—  främjande av effektiva regelverk, förfaranden och system för att säkerställa ett tillräckligt skydd mot joniserande 
strålning från radioaktiva material, i synnerhet från radioaktiva strålkällor med hög aktivitet, och en säker 
deponering av dessa material, 

—  finansiering av stresstest utifrån EU:s regelverk, 

—  upprättande av ett nödvändigt regelverk och metoder för säkerhetskontroller av kärnämnen, inklusive adekvat 
redovisning och övervakning av klyvbara material på statlig nivå och operatörsnivå,  

—  upprättande av effektiva arrangemang för att förebygga olyckor med strålningskonsekvenser och lindrande av 
eventuella sådana konsekvenser, och för beredskapsplanering, krisberedskap och reaktion på kriser, räddn- 
ingstjänst och återuppbyggnadsåtgärder,  

—  åtgärder för att främja internationellt samarbete (bland annat inom ramen för relevanta internationella organisa- 
tioner, särskilt IAEA) inom ovan nämnda områden, inbegripet genomförande och övervakning av internationella 
konventioner och avtal, utbyte av information samt utbildning och forskning,  

—  stärkt katastrofberedskap för kärnkraftsolyckor, samt utbildning och handledning bland annat för att öka 
reglerarnas kapacitet. 

Detta anslag är även avsett att finansiera hälso- och miljöinriktade projekt avseende följderna av Tjernobylolyckan 
som påverkar människors hälsa och miljön, i synnerhet i Ukraina och Vitryssland. 

Prioritering kommer att ges åt behoven i de länder som ingår i Europeiska grannskapspolitiken. 

Relevanta insatser som tidigare omfattats av instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA) har tagits över av 
instrumentet för kärnsäkerhetssamarbete för att säkra en heltäckande hållning. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer, eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsåtgärder eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen. Sådana bidrag, som tas upp i artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, utgör inkomster 
avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.2 a ii och e i budgetförordningen. Beloppen under denna budgetrubrik 
för administrativa stödutgifter kommer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i budgetförordningen, att 
fastställas utifrån bidragsavtalet för varje operativt program. Inom varje kapitel ska dessa administrativa stödutgifter 
i genomsnitt inte överstiga 4 % av de samlade bidragen till motsvarande program. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artiklarna 520, 521, 522, 570 och 900 eller punkterna 
6191 och 6600 i den allmänna inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna artikel i 
enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen. 
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KAPITEL 21 06 — INSTRUMENTET FÖR KÄRNSÄKERHETSSAMARBETE  (forts.)  
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Rättslig grund 

Rådets förordning (Euratom) nr 237/2014 av den 13 december 2013 om inrättande av ett instrument för 
kärnsäkerhetssamarbete (EUT L 77, 15.3.2014, s. 109).  

21 06 02 Ytterligare bidrag från Europeiska unionen till Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) 
till förmån för projekt som rör Tjernobylolyckan  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka unionens bidrag till fullbordandet av projekt som rör Tjernobylolyckan efter olyckan 
1986. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer, eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsåtgärder eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen. Dessa bidrag enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för 
att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 21.2 a ii och e i budgetförordningen. De belopp som ska 
tas upp under budgetrubriken för administrativt stöd kommer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i 
budgetförordningen, att fastställas utifrån villkoren i bidragsavtalet för varje operativt program. I genomsnitt ska 
dessa anslag inte överstiga 4 % av bidragen till det motsvarande programmet i varje kapitel. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artiklarna 5 2 0, 5 2 1, 5 2 2, 5 7 0 och 9 0 0 eller 
punkterna 6 1 9 1 och 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna 
artikel i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (Euratom) nr 237/2014 av den 13 december 2013 om inrättande av ett instrument för 
kärnsäkerhetssamarbete (EUT L 77, 15.3.2014, s. 109).  

21 06 51 Slutförande av tidigare åtgärder (före 2014)  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 7 500 000 p.m. 10 000 000 0,— 11 668 632,77 
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KAPITEL 21 06 — INSTRUMENTET FÖR KÄRNSÄKERHETSSAMARBETE  (forts.) 

21 06 51 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från föregående år.  

Rättslig grund  

Rådets beslut 2006/908/EG, Euratom av den 4 december 2006 om den första delutbetalningen av det tredje 
gemenskapsbidraget till Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling till förmån för fonden för inkapsling 
av Tjernobylreaktorn (EUT L 346, 9.12.2006, s. 28). 

Rådets förordning (Euratom) nr 300/2007 av den 19 februari 2007 om upprättande av ett instrument för 
kärnsäkerhetssamarbete (EUT L 81, 22.3.2007, s. 1). 
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KAPITEL 21 07 — PARTNERSKAPET MELLAN UNIONEN OCH GRÖNLAND  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

21 07 PARTNERSKAPET 
MELLAN UNIONEN 
OCH GRÖNLAND  

21 07 01 Samarbete med 
Grönland 4 33 220 000 33 104 000 32 640 000 32 110 000 32 110 000,— 30 365 444,40 91,73  

Kapitel 21 07  –  Totalt 33 220 000 33 104 000 32 640 000 32 110 000 32 110 000,— 30 365 444,40 91,73  

21 07 01 Samarbete med Grönland  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

33 220 000 33 104 000 32 640 000 32 110 000 32 110 000,— 30 365 444,40  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka: 

—  hjälp till Grönland att möta stora utmaningar för territoriet, särskilt hållbar diversifiering av ekonomin, höjning 
av arbetskraftens (bl.a. forskares) kompetens och förbättring av informations- och kommunikationsteknik- 
systemen, 

—  förstärkning av den grönländska förvaltningens förmåga att bättre formulera och genomföra nationell politik, i 
synnerhet på nya områden av ömsesidigt intresse. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer, eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsåtgärder eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen. Sådana bidrag, som tas upp i artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, utgör inkomster 
avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.2 a ii och e i budgetförordningen. Beloppen under denna budgetrubrik 
för administrativa stödutgifter kommer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i budgetförordningen, att 
fastställas utifrån bidragsavtalet för varje operativt program. Inom varje kapitel ska dessa administrativa stödutgifter 
i genomsnitt inte överstiga 4 % av de samlade bidragen till motsvarande program. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artiklarna 5 2 0, 5 2 1, 5 2 2, 5 7 0 och 9 0 0 eller 
punkterna 6 1 9 1 och 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna 
artikel i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen. 

5.7.2019 SV III/1139Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 21 — INTERNATIONELLT SAMARBETE OCH UTVECKLING



 

KAPITEL 21 07 — PARTNERSKAPET MELLAN UNIONEN OCH GRÖNLAND  (forts.)  

21 07 01 (forts.) 

Rättslig grund 

Rådets beslut 2014/137/EU av den 14 mars 2014 om förbindelserna mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och 
Grönland och Konungariket Danmark, å andra sidan (EUT L 76, 15.3.2014, s. 1).  

Referensrättsakter  

Rådets beslut 2013/755/EU av den 25 november 2013 om associering av de utomeuropeiska länderna och 
territorierna med Europeiska unionen (ULT-beslutet) (EUT L 344, 19.12.2013, s. 1). 

III/1140 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 21 —  INTERNATIONELLT SAMARBETE OCH UTVECKLING

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2014&mm=03&jj=15&type=L&nnn=076&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=12&jj=19&type=L&nnn=344&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 21 08 — UTVECKLING OCH SAMARBETE INTERNATIONELLT  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

21 08 UTVECKLING OCH 
SAMARBETE INTER- 
NATIONELLT  

21 08 01 Utvärdering av 
resultaten av unionens 
bistånd och åtgärder för 
uppföljning och 
revision  4 32 644 000 30 498 459 28 332 000 29 585 532 29 176 000,— 19 488 503,64 63,90  

21 08 02 Samordning och 
upplysning i frågor som 
rör utveckling och 
utvidgning och granns- 
kapspolitik  4 15 335 000 15 445 488 14 896 000 12 658 936 12 676 835,41 8 441 666,61 54,65  

Kapitel 21 08  –  Totalt 47 979 000 45 943 947 43 228 000 42 244 468 41 852 835,41 27 930 170,25 60,79  

21 08 01 Utvärdering av resultaten av unionens bistånd och åtgärder för uppföljning och revision  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

32 644 000 30 498 459 28 332 000 29 585 532 29 176 000,— 19 488 503,64  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att finansiera olika behov av övervakning, utvärdering och stödåtgärder i samband med 
insatser som finansieras via unionens externa bistånd för internationellt samarbete och utveckling samt grannskap 
och utvidgning. Syftet är att förbättra kvaliteten på projekt och program under hela deras livscykel (från identifiering 
och förhandsbedömning till övervakning och slut- och efterhandsutvärdering), med fokus på deras relevans, 
effektivitet, ändamålsenlighet, verkan och hållbarhet, bl.a. följande: 

—  System och metoder för förhandsutvärdering och därmed sammanhängande stödåtgärder för projekt och program 
under identifierings- och utformningsfasen.  

—  System och metoder för intern kontroll och extern granskning av genomförandet av projekt och program samt 
system och metoder för att säkerställa lämplig identifiering, insamling och rapportering av resultaten av projekt 
och program som finansieras via unionens externa bistånd. 

—  System och metoder för halvtids-, slut- och efterhandsutvärdering av projekt och program –  inbegripet stöd- 
åtgärder för genomförandet och övervakning av dessa utvärderingar  –  och för genomförandet av komplicerade 
utvärderingar, samt system och åtgärder för spridning av utvärderingsresultaten. 

5.7.2019 SV III/1141Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 21 — INTERNATIONELLT SAMARBETE OCH UTVECKLING



 

KAPITEL 21 08 — UTVECKLING OCH SAMARBETE INTERNATIONELLT (forts.)  

21 08 01 (forts.) 

—  Strategier och metoder för förvaltningen under hela projekt- och programcykeln samt sektoriella och tematiska 
strategier som krävs för korrekt förhandsbedömning, övervakning och utvärdering (inklusive strategier och 
metoder för övervakning och kapacitetsuppbyggnad samt strategier, metoder och system för identifiering, 
utformning och användning av resultatindikatorer liksom strategier och metoder för resultatbaserad finansiering, 
däribland mål för hållbar utveckling och mätindikatorer).  

—  System för utbildning och kunskapsutbyte samt andra övergripande åtgärder till stöd för spridning av expertis 
och kunskap om ovan avsedda strategier, metoder och system, bl.a. medlemsavgifter för europeiska och 
internationella organisationer och sammanslutningar som arbetar med övervakning och utvärdering, i syfte att 
förbättra yrkeskunnande och kunskap hos den personal som arbetar med program- och projektförvaltning.  

—  System för hantering av operativ information om projekt och program i de olika stadierna av projektcykeln som 
är av avgörande betydelse för utförandet av de verksamheter som avses ovan, för en korrekt användning av 
resultaten och för rapporteringen, inbegripet på aggregerad nivå. 

Detta anslag är även avsett att finansiera revision av programförvaltningen och projekt som kommissionen genomför 
rörande externt bistånd, inklusive revisionssystem och -metoder och systemrevisioner, samt finansiering av utbildn- 
ingsverksamhet för detta som anordnas för externa revisorer avseende de särskilda reglerna för unionens externa 
bistånd. 

Detta anslag är också avsett att täcka utgifter för studier, expertmöten, information och publikationer som direkt kan 
knytas till de åtgärder som omfattas av denna artikel och alla andra utgifter för tekniskt eller administrativt stöd som 
inte inbegriper myndighetsuppgifter och som läggs ut på entreprenad av kommissionen inom ramen för tillfälliga 
tjänstekontrakt. 

Från och med 2017 omfattar denna artikel övervakning och utvärderingar inte bara för utvecklings- och granns- 
kapspolitik, utan också för utvidgningspolitik. 

Inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artiklarna 5 2 0, 5 2 1, 5 2 2, 5 7 0, 6 3 3 och 9 0 0 eller punkt 6 
6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna artikel i enlighet med 
artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund 

Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet i enlighet med artikel 58.2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

III/1142 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 21 —  INTERNATIONELLT SAMARBETE OCH UTVECKLING

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 21 08 — UTVECKLING OCH SAMARBETE INTERNATIONELLT (forts.)  

21 08 02 Samordning och upplysning i frågor som rör utveckling och utvidgning och grannskapspolitik  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

15 335 000 15 445 488 14 896 000 12 658 936 12 676 835,41 8 441 666,61  

Anmärkningar  

Med hjälp av medel från budgeten får kommissionen det stöd som är nödvändigt för att förbereda, definiera och följa 
upp samordningen inom ramen för utvecklingspolitiken. Samordning av politiken är nödvändig för att skapa 
konsekvens, komplementaritet och effektivitet inom bistånds- och utvecklingsarbetet. 

Den är också av avgörande betydelse för att fastställa unionens utvecklingspolitik och dess inriktning på det 
strategiska och programmässiga planet. Den europeiska utvecklingspolitikens egenart fastställs i fördragen 
(artiklarna 208 och 210 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). Unionens stöd och medlemsstaternas 
nationella insatser inom utvecklingssamarbetet bör komplettera och förstärka varandra, och detta kan inte fungera 
utan samordning. I artikel 210 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt uppmanas kommissionen att agera 
som samordnare av medlemsstaternas och unionens utvecklingspolitik och roller inom utvecklingssamarbetet. 

Samordningen är inte bara en av de viktigaste punkterna i det mervärde som kommissionen tillför i förhållande till 
medlemsstaternas nationella politik, utan också en prioritet i arbetsprogrammet när unionens och internationella 
organisationers dagordningar ska sammanföras med varandra. Detta anslag täcker följande typer av åtgärder:  

—  Undersökningar av verkningsfullhet, effektivitet, relevans och genomförbarhet på samordningsområdet.  

— Stöd-, analys- och samordningsåtgärder inom de prioriterade områdena för utvecklingspolitiken (såsom 
budgetstöd, förvaltning av offentliga finanser och mobilisering av inkomster inom det berörda landet), 
bistånds- och utvecklingseffektivitet (däribland gemensam programplanering/gemensamt genomförande och 
öppenhet) och utvecklingsfinansiering.  

—  Expertmöten och utbyten mellan kommissionen, medlemsstaterna och andra internationella aktörer (Förenta 
staterna, nya givare m.fl.) samt förberedelser för och deltagande i internationella forum, bl.a. det globala 
partnerskapet för effektivt utvecklingssamarbete eller forum som ingår i strategin för utvecklingsfinansiering, 
medel för genomförandet, 2030-agendan och det nya samförståndet.  

—  Tekniskt stöd och metodstöd (bl.a. övervakning, analys och spridning av god praxis samt it-expertis). Intern 
kommunikation och e-utbildning, 

—  Forskning, kommunikation och rådgivning såväl som utvärderingstjänster, inbegripet för tekniskt stöd. 

—  Övervakning av politik och åtgärder under genomförandet. 

5.7.2019 SV III/1143Förslag till allmän budget 2020 
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KAPITEL 21 08 — UTVECKLING OCH SAMARBETE INTERNATIONELLT (forts.)  

21 08 02 (forts.) 

—  Stödåtgärder för att förbättra kvaliteten på övervakningen av pågående insatser, bl.a. utgifter nödvändiga för 
genomförandet av Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU), samt förberedelsen av framtida insatser, 
däribland kapacitetsuppbyggnad och utbildning.  

—  Åtgärder för att stödja externa samordningsinitiativ.  

—  Utarbetande av gemensamma ståndpunkter, förklaringar och initiativ. 

—  Anordnande av evenemang med samordning som tema.  

—  Kommissionens medlemsavgifter och bidrag till internationella organisationer och nätverk.  

—  Spridning av information genom produktion av publikationer och utveckling av informationssystem.  

—  Genomförande av Taiex-verksamhet, däribland följande: Tillhandahållande av tjänster och experter från den 
offentliga sektorn inom ramen för Taiex.  

Åtgärd B: Upplysningskampanjer  

Detta anslag täcker finansieringen av åtgärder utformade för att fästa uppmärksamheten på unionens och medlems- 
staternas insatser inom internationellt samarbete och utveckling samt utvidgningen och grannskapspolitiken, och till 
att göra allmänheten medveten om relaterade frågor. All verksamhet som finansieras via denna åtgärd ska täcka båda 
de nedanstående områdena som ska komplettera varandra: 

—  En ”informationskomponent” utformad för att främja olika åtgärder som unionen vidtar på området inter- 
nationellt samarbete och utveckling samt utvidgnings- och grannskapspolitiken, liksom verksamheter som vidtas 
i partnerskap med medlemsstaterna och medlemsstaterna och andra internationella organisationer.  

— ”Upplysningsområdet”, där målet är att informera allmänheten i unionen och i partnerländer. 

Dessa åtgärder har framför allt, men inte uteslutande, formen av ekonomiskt stöd till audiovisuella och online- 
publikationer, kommunikation via sociala medier, seminarier, utbildning och evenemang, produktion av informa- 
tionsmaterial, utveckling av informationssystem, unionsmedlemsstaternas nätverk, samt priser för journalistik inom 
utvecklingsområdet och utvidgnings- och grannskapspolitiken. 

Åtgärderna riktar sig till allmänheten och genomförs med hjälp av offentliga och privata partner och intressenter och 
genom ett medlemsstaternas nätverk, kommissionens representationer i medlemsstaterna och unionens delegationer i 
partnerländerna. 
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KAPITEL 21 08 — UTVECKLING OCH SAMARBETE INTERNATIONELLT (forts.)  

21 08 02 (forts.)  

Detta anslag är vidare avsett att täcka finansiering av prioriterade informations- och kommunikationsinsatser som 
riktar sig till unionens medborgare och handlar om unionens yttre politik i allmänhet. 

Informationsinsatserna kommer bland annat att omfatta nedanstående områden, men kan även inbegripa andra 
aspekter av unionens yttre förbindelser, i synnerhet vad beträffar unionens framtida yttre politik:  

—  Insatser för att påverka allmänhetens medvetenhet om externt bistånd, med utgångspunkt i resultaten och 
utvärderingen av unionsinstitutionernas och medlemsstaternas åtgärder inom ramen för Europaåret för utveckling 
2015, Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma förklaring om arvet efter Europaåret för 
utvecklingssamarbete 2015 samt med utgångspunkt i FN:s antagande av 2030-agendan i september 2015. Syftet 
är att klargöra att det externa biståndet är en integrerad del av unionens verksamhet som är till gagn både för 
invånarna i partnerländerna och för de europeiska skattebetalarna, och att höja medvetenheten om att unionens 
åtgärder ger upphov till konkreta resultat för unionsmedborgarnas räkning för att bekämpa fattigdom och främja 
en hållbar tillväxt världen över. 

—  Anordnande av viktiga evenemang som fokuserar på unionens ledande roll inom internationell utveckling, 
framför allt de årliga europeiska utvecklingsdagarna. Detta evenemang har blivit ett av de viktigaste arrange- 
mangen på kommissionens dagordning för yttre förbindelser. Där sammanförs utvecklingsförespråkare, besluts- 
fattare och praktiskt verksamma på området. Varje år fungerar europeiska utvecklingsdagarna som en plattform 
för utbyte av tankar och rekommendationer för framtiden inför viktiga internationella toppmöten. Därigenom 
framhålls unionens viktiga roll inte bara som världens största aktör på området utvecklingsbistånd, utan också 
som ledande inom den internationella utvecklingspolitiska debatten. 

—  Anordnande av besök för grupper av journalister och andra målgrupper. 

Den interinstitutionella gruppen för information (IGI), där Europaparlamentet, rådet och kommissionen gemensamt 
svarar för ordförandeskapet, har till uppgift att fastställa gemensamma riktlinjer för frågor som omfattas av det 
interinstitutionella samarbetet om unionens information och kommunikation. Den samordnar de centraliserade och 
decentraliserade informationsinsatser som riktas till allmänheten på dessa områden. Gruppen uttalar sig varje år om 
prioriteringarna för följande år på grundval av information från kommissionen. 

Detta anslag är också avsett att täcka följande: 

—  Utgifter för tekniskt och administrativt stöd som inte omfattar myndighetsutövning och som kommissionen lagt 
ut på entreprenad med hjälp av tillfälliga tjänstekontrakt för kommissionens och stödmottagarnas bästa. 

—  Upphandling av ytterligare juridiska tjänster för expertrådgivning om enskilda avtal som ska undertecknas för 
investeringsprogram inom ramen för EFHU.  

—  Kommunikation och utåtriktad verksamhet i samband med genomförandet av den europeiska externa invester- 
ingsplanen, även verksamhet för att inrätta en strukturerad dialog med den privata sektorn och utbildning om den 
externa investeringsplanen. 
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—  Anlitande av oberoende konsulter som ska granska finansinstitutens individuella rating samt nya privata 
samarbetsparter under förberedelserna inför genomförandet av den nya fleråriga budgetramen så att de kan 
bedömas med samma skala i enlighet med den riskbedömningsstrategi som ska användas av G-TAG vid 
genomförandet av garantidelen från EFHU.  

—  Anlitande av oberoende konsulter som ska biträda kommissionen i arbetet med att övervaka hur EFHU fungerar 
och bedöma dess resultat och genomslag, i linje med skyldigheterna enligt EFHU-förordningen.  

—  Utgifter för tryckning, översättning, studier, sammanträden med experter, information och inköp av informa- 
tionsmaterial som direkt kan knytas till programmets mål. 

Det ska även täcka kostnaderna för publikationer, produktion, lagring, distribution och spridning av informations- 
material, framför allt via Europeiska unionens publikationsbyrå, samt för andra administrativa kostnader som kan 
knytas till samordningen. 

Inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artiklarna 5 2 0, 5 2 1, 5 2 2, 5 7 0, 6 3 3 och 9 0 0 eller 
punkterna 6 3 5 2, 6 3 5 3 och 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under 
denna artikel i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet i enlighet med artikel 58.2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

Uppgifter som följer av de särskilda befogenheter som kommissionen ges enligt artikel 210 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till 
Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 472/2014/EU den 16 april 2014 om Europaåret för utvecklingssamarbete 
(2015) (EUT L 136, 9.5.2014, s. 1). 
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KAPITEL 21 09 — SLUTFÖRANDE AV ÅTGÄRDER INOM RAMEN FÖR INSTRUMENTET FÖR SAMARBETE MED 
INDUSTRILÄNDER  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

21 09 SLUTFÖRANDE AV 
ÅTGÄRDER INOM 
RAMEN FÖR 
INSTRUMENTET FÖR 
SAMARBETE MED 
INDUSTRILÄNDER  

21 09 51 Slutförande av tidigare 
åtgärder (före 2014)  

21 09 51 01 Asien 4 p.m. 2 000 000 p.m. 4 000 000 0,— 4 222 917,40 211,15 

21 09 51 02 Latinamerika 4 p.m. 1 000 000 p.m. 1 000 000 0,— 4 878 401,79 487,84 

21 09 51 03 Afrika 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Artikel 21 09 51  –  
Delsumma 

p.m. 3 000 000 p.m. 5 000 000 0,— 9 101 319,19 303,38  

Kapitel 21 09 –  Totalt p.m. 3 000 000 p.m. 5 000 000 0,— 9 101 319,19 303,38  

21 09 51 Slutförande av tidigare åtgärder (före 2014)  

21 09 51 01 Asien  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 2 000 000 p.m. 4 000 000 0,— 4 222 917,40  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från föregående år.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1338/2011 av den 13 december 2011 om ändring av rådets 
förordning (EG) nr 1934/2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för samarbete med industriländer och 
andra höginkomstländer och territorier (EUT L 347, 30.12.2011, s. 21). 

21 09 51 02 Latinamerika  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 1 000 000 p.m. 1 000 000 0,— 4 878 401,79 

5.7.2019 SV III/1147Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 21 — INTERNATIONELLT SAMARBETE OCH UTVECKLING

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2011&mm=12&jj=30&type=L&nnn=347&pppp=0021&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 21 09 — SLUTFÖRANDE AV ÅTGÄRDER INOM RAMEN FÖR INSTRUMENTET FÖR SAMARBETE MED 
INDUSTRILÄNDER  (forts.) 

21 09 51  (forts.)  

21 09 51 02 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från föregående år.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1338/2011 av den 13 december 2011 om ändring av rådets 
förordning (EG) nr 1934/2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för samarbete med industriländer och 
andra höginkomstländer och territorier (EUT L 347, 30.12.2011, s. 21). 

21 09 51 03 Afrika  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från föregående år.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1338/2011 av den 13 december 2011 om ändring av rådets 
förordning (EG) nr 1934/2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för samarbete med industriländer och 
andra höginkomstländer och territorier (EUT L 347, 30.12.2011, s. 21). 

III/1148 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 21 —  INTERNATIONELLT SAMARBETE OCH UTVECKLING

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2011&mm=12&jj=30&type=L&nnn=347&pppp=0021&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2011&mm=12&jj=30&type=L&nnn=347&pppp=0021&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

AVDELNING 22  

GRANNSKAPSPOLITIK OCH UTVIDGNINGSFÖRHANDLINGAR  

5.7.2019 SV III/1149Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN



 

AVDELNING 22 

GRANNSKAPSPOLITIK OCH UTVIDGNINGSFÖRHANDLINGAR 

Allmän sammanfattning av anslag (2020 och 2019) och genomförande (2018)  

Avdelning 
Kapitel 

Rubrik 
Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

22 01 ADMINISTRATIVA 
UTGIFTER FÖR POLITI- 
KOMRÅDET GRANNSKAP- 
SPOLITIK OCH UTVIDG- 
NINGSFÖRHANDLINGAR 173 990 174 173 990 174 166 913 542 166 913 542 173 049 560,99 173 049 560,99 

22 02 UTVIDGNINGSPROCESS 
OCH -STRATEGI 1 451 821 144 1 299 777 074 2 203 258 073 1 490 367 192 1 799 438 031,27 1 241 750 269,84 

22 04 DET EUROPEISKA 
GRANNSKAPSINSTRU- 
MENTET 2 674 176 122 1 966 650 890 2 702 225 887 2 112 364 241 2 527 083 350,81 2 158 899 232,84  

Avdelning 22  – Totalt 4 299 987 440 3 440 418 138 5 072 397 502 3 769 644 975 4 499 570 943,07 3 573 699 063,67  

III/1150 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 22 —  GRANNSKAPSPOLITIK OCH UTVIDGNINGSFÖRHANDLINGAR



 

AVDELNING 22 

GRANNSKAPSPOLITIK OCH UTVIDGNINGSFÖRHANDLINGAR 

KAPITEL 22 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET GRANNSKAPSPOLITIK OCH 
UTVIDGNINGSFÖRHANDLINGAR 

Artiklarna 1, 2, 3 och 5 redovisas i närmare detalj i kapitel XX 01 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 2018–2020 

22 01 ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR 
POLITIKOMRÅDET GRANNSKAP- 
SPOLITIK OCH UTVIDGNINGSFÖR- 
HANDLINGAR  

22 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt 
anställda på politikområdet Granns- 
kapspolitik och utvidgningsförhand- 
lingar  

22 01 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt 
anställda  – Huvudkontor 5,2 37 987 680 33 129 367 35 455 229,18 93,33 

22 01 01 02 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt 
anställda  – Unionens delegationer 5,2 25 648 655 23 862 954 22 994 958,64 89,65  

Artikel 22 01 01 – Delsumma 63 636 335 56 992 321 58 450 187,82 91,85  

22 01 02 Utgifter för personal och andra admin- 
istrativa utgifter till stöd för politi- 
kområdet Grannskapspolitik och 
utvidgningsförhandlingar  

22 01 02 01 Extern personal –  Huvudkontor 5,2 2 105 136 2 071 959 2 161 766,—  102,69 

22 01 02 02 Extern personal  –  Unionens delegationer 5,2 977 107 963 311 742 403,52 75,98 

22 01 02 11 Övriga administrativa utgifter –  Huvud- 
kontor 5,2 1 616 957 1 620 764 1 920 420,86 118,77 

22 01 02 12 Övriga administrativa utgifter –  
Unionens delegationer 5,2 1 032 322 1 025 990 1 007 395,64 97,59  

Artikel 22 01 02 – Delsumma 5 731 522 5 682 024 5 831 986,02 101,75 

5.7.2019 SV III/1151Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 22 — GRANNSKAPSPOLITIK OCH UTVIDGNINGSFÖRHANDLINGAR



 

KAPITEL 22 01  —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET GRANNSKAPSPOLITIK OCH 
UTVIDGNINGSFÖRHANDLINGAR  (forts.) 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 2018–2020  

22 01 03 Utgifter för utrustning och tjänster 
avseende informations- och kommuni- 
kationsteknik samt byggnader och 
därmed sammanhängande utgifter 
inom politikområdet Grannskapspolitik 
och utvidgningsförhandlingar  

22 01 03 01 Utgifter för utrustning och tjänster 
avseende informations- och kommuni- 
kationsteknik 5,2 2 491 903 2 221 020 2 838 596,81 113,91 

22 01 03 02 Utgifter för byggnader och därmed 
sammanhängande utgifter –  Unionens 
delegationer 5,2 4 582 825 4 803 411 4 236 843,72 92,45  

Artikel 22 01 03 –  Delsumma 7 074 728 7 024 431 7 075 440,53 100,01  

22 01 04 Stödutgifter för verksamhet och 
program inom politikområdet Granns- 
kapspolitik och utvidgningsförhand- 
lingar  

22 01 04 01 Stödutgifter för föranslutningsinstru- 
mentet 4 44 139 408 43 500 894 47 055 897,12 106,61 

22 01 04 02 Stödutgifter för finansieringsinstrument 
för det europeiska grannskapsinstru- 
mentet 4 50 905 181 51 098 872 48 083 859,31 94,46 

22 01 04 03 Utgifter för stöd till förvaltningsfonder 
som administreras av kommissionen 4 p.m. p.m. 3 293 600,19  

Artikel 22 01 04  –  Delsumma 95 044 589 94 599 766 98 433 356,62 103,57  

22 01 06 Genomförandeorgan  

22 01 06 01 Genomförandeorganet för utbildning, 
audiovisuella medier och kultur  –  Bidrag 
från instrumentet för stöd inför 
anslutningen 4 635 000 689 000 776 157,—  122,23 

22 01 06 02 Genomförandeorganet för utbildning, 
audiovisuella medier och kultur  –  Bidrag 
från europeiska grannskapsinstrumentet 4 1 868 000 1 926 000 2 482 433,—  132,89  

Artikel 22 01 06 –  Delsumma 2 503 000 2 615 000 3 258 590,—  130,19  

Kapitel 22 01  –  Totalt 173 990 174 166 913 542 173 049 560,99 99,46  

III/1152 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 22 —  GRANNSKAPSPOLITIK OCH UTVIDGNINGSFÖRHANDLINGAR



 

KAPITEL 22 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET GRANNSKAPSPOLITIK OCH 
UTVIDGNINGSFÖRHANDLINGAR  (forts.)  

22 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda på politikområdet Grannskapspolitik och 
utvidgningsförhandlingar  

22 01 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda –  Huvudkontor  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

37 987 680 33 129 367 35 455 229,18 

22 01 01 02 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda –  Unionens delegationer  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

25 648 655 23 862 954 22 994 958,64  

22 01 02 Utgifter för personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet Grannskapspolitik och 
utvidgningsförhandlingar  

22 01 02 01 Extern personal  –  Huvudkontor  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

2 105 136 2 071 959 2 161 766,—  

22 01 02 02 Extern personal  –  Unionens delegationer  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

977 107 963 311 742 403,52 

5.7.2019 SV III/1153Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 22 — GRANNSKAPSPOLITIK OCH UTVIDGNINGSFÖRHANDLINGAR



 

KAPITEL 22 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET GRANNSKAPSPOLITIK OCH 
UTVIDGNINGSFÖRHANDLINGAR  (forts.) 

22 01 02  (forts.)  

22 01 02 11 Övriga administrativa utgifter  – Huvudkontor  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

1 616 957 1 620 764 1 920 420,86 

22 01 02 12 Övriga administrativa utgifter  – Unionens delegationer  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

1 032 322 1 025 990 1 007 395,64  

22 01 03 Utgifter för utrustning och tjänster avseende informations- och kommunikationsteknik samt byggnader och 
därmed sammanhängande utgifter inom politikområdet Grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar  

22 01 03 01 Utgifter för utrustning och tjänster avseende informations- och kommunikationsteknik  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

2 491 903 2 221 020 2 838 596,81 

22 01 03 02 Utgifter för byggnader och därmed sammanhängande utgifter  – Unionens delegationer  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

4 582 825 4 803 411 4 236 843,72  

22 01 04 Stödutgifter för verksamhet och program inom politikområdet Grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar  

22 01 04 01 Stödutgifter för föranslutningsinstrumentet  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

44 139 408 43 500 894 47 055 897,12 

III/1154 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
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KAPITEL 22 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET GRANNSKAPSPOLITIK OCH 
UTVIDGNINGSFÖRHANDLINGAR  (forts.)  

22 01 04  (forts.)  

22 01 04 01 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka administrativa utgifter som är direkt knutna till genomförandet av föranslutningsin- 
strumentet, utfasningen av föranslutningsstödet och Taiex, särskilt följande: 

—  Utgifter för tekniskt och administrativt stöd som inte omfattar myndighetsutövning och som kommissionen lagt 
ut på entreprenad med hjälp av tillfälliga tjänstekontrakt för kommissionens och stödmottagarnas bästa. 

—  Utgifter för extern personal vid huvudkontoret (kontraktsanställda, utsända nationella experter eller interims- 
anställda) begränsas till 5 146 149 EUR. Beräkningen av detta belopp grundar sig på en preliminär årlig 
enhetskostnad per manår, av vilken uppskattningsvis 95 % motsvarar löner till den berörda personalen och 5 % 
tilläggskostnader för utbildning, möten, tjänsteresor, informationsteknik och telekommunikation med koppling 
till den personal som finansieras med detta anslag. 

—  Utgifter för extern personal vid unionens delegationer (kontraktsanställda, lokalanställda eller utsända nationella 
experter) i fall av decentraliserad programförvaltning vid unionens delegationer i tredjeland eller för inter- 
nalisering av uppgifter som utförts av utfasade kontor för tekniskt bistånd, samt utgifter för extern personal i de 
kommissionsteam för övergång efter anslutningen (Post-accession Transitions Teams) som finns kvar i de nya 
medlemsstaterna under utfasningsperioden (kontraktsanställda, interimsanställda) och som arbetar med uppgifter 
direkt relaterade till slutförandet av programmen inför anslutningen. I båda fallen täcker det även ytterligare 
kostnader för logistik och infrastruktur, t.ex. kostnader för utbildning, möten, tjänsteresor, och hyreskostnader 
som är direkt hänförbara till närvaron vid unionsdelegationen av den externa personal som ersätts från anslagen i 
denna punkt.  

—  Utgifter för studier, expertmöten, informationssystem, informationsaktiviteter, fortbildning, förberedelser och 
utbyte av erfarenheter och bästa praxis samt publikationer och annat administrativt eller tekniskt stöd som har 
direkt samband med programmets mål. 

—  Utgifter för forskningsverksamhet kring relevanta frågor och spridning av resultaten. 

—  Utgifter som har samband med information och kommunikation, bl.a. framtagande av kommunikationsstrategier 
samt en kommunikationspolicy för unionens politiska prioriteringar. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer, eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsåtgärder eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen. Dessa bidrag under artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för 
att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 21.2a ii och e i budgetförordningen. De belopp som ska tas 
upp under budgetrubriken för administrativt stöd kommer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i 
budgetförordningen, att bestämmas av villkoren i bidragsavtalet för varje operativt program. I genomsnitt ska dessa 
anslag inte överstiga 4 % av bidragen till det motsvarande programmet i varje kapitel. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artiklarna 5 7 0, 5 7 3 och 5 9 0 eller punkt 6 6 0 0 i den 
allmänna inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med artikel 22.1 i 
budgetförordningen. 

Detta anslag täcker de administrativa utgifterna enligt kapitel 22 02. 

5.7.2019 SV III/1155Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 22 — GRANNSKAPSPOLITIK OCH UTVIDGNINGSFÖRHANDLINGAR



 

KAPITEL 22 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET GRANNSKAPSPOLITIK OCH 
UTVIDGNINGSFÖRHANDLINGAR  (forts.) 

22 01 04  (forts.)  

22 01 04 02 Stödutgifter för finansieringsinstrument för det europeiska grannskapsinstrumentet  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

50 905 181 51 098 872 48 083 859,31  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka följande: 

—  Utgifter för tekniskt och administrativt stöd som inte omfattar myndighetsutövning och som kommissionen lagt 
ut på entreprenad med hjälp av tillfälliga tjänstekontrakt för kommissionens och stödmottagarnas bästa. 

—  Utgifter för extern personal vid huvudkontoret (kontraktsanställda, utsända nationella experter eller interims- 
anställda) som ska överta de uppgifter som tidigare ombesörjdes av nu avvecklade kontor för tekniskt bistånd. 
Utgifterna för extern personal vid huvudkontoret för inte överstiga 4 846 907 EUR. Beräkningen av detta belopp 
grundar sig på en preliminär årlig enhetskostnad per manår, av vilken 93 % motsvarar löner till den berörda 
personalen och 7 % tilläggskostnader för utbildning, möten, tjänsteresor, informationsteknik och telekommuni- 
kation för denna personal.  

—  Utgifter för extern personal vid delegationerna (kontraktsanställda, lokalanställda eller utsända nationella 
experter) för programförvaltning som delegerats till unionens delegationer i tredjeländer eller för att handha de 
uppgifter som tidigare ombesörjdes av nu avvecklade kontor för tekniskt bistånd samt tilläggskostnader för 
logistik och infrastruktur, t.ex. kostnader för utbildning, möten, tjänsteresor och hyreskostnader som är direkt 
kopplade till att delegationerna har extern personal vars lön betalas med anslag från denna punkt.  

—  Utgifter för studier expertmöten, informationssystem, upplysningsverksamhet, fortbildning, utarbetande och 
utbyte av erfarenheter och bästa praxis samt publikationer och annat administrativt eller tekniskt stöd direkt 
kopplat till uppnåendet av programmets mål. 

—  Utgifter för forskningsverksamhet om relevanta frågor och för spridning av resultatet.  

—  Utgifter som har samband med informations- och kommunikationsinsatser, inbegripet utarbetande av kommuni- 
kationsstrategier samt förmedling av information från unionen om dess politiska prioriteringar. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer, eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsåtgärder eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen. Sådana bidrag, som tas upp i artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, utgör inkomster 
avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.2 a ii och e i budgetförordningen. Beloppen under denna budgetrubrik 
för administrativa stödutgifter kommer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i budgetförordningen, att 
fastställas utifrån bidragsavtalet för varje operativt program. Inom varje kapitel ska dessa administrativa stödutgifter 
i genomsnitt inte överstiga 4 % av de samlade bidragen till motsvarande program. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artiklarna 5 7 0, 5 7 3 och 5 9 0 eller punkt 6 6 0 0 i den 
allmänna inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med artikel 22.1 i 
budgetförordningen. 

III/1156 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 22 —  GRANNSKAPSPOLITIK OCH UTVIDGNINGSFÖRHANDLINGAR



 

KAPITEL 22 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET GRANNSKAPSPOLITIK OCH 
UTVIDGNINGSFÖRHANDLINGAR  (forts.)  

22 01 04  (forts.)  

22 01 04 02 (forts.)  

Detta anslag täcker stödutgifterna enligt kapitel 21 03. 

22 01 04 03 Utgifter för stöd till förvaltningsfonder som administreras av kommissionen  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 3 293 600,19  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka de administrativa kostnaderna för kommissionen, för högst 5 % av de belopp som 
sammanförs i förvaltningsfonderna, från de år bidragen till varje förvaltningsfond började utnyttjas i enlighet med 
vad som beslutats enligt artikel 235.5 i budgetförordningen. 

Inkomster från förvaltningsfonderna som bidrar till kostnaderna för de stödåtgärder som förts upp under artikel 6 3 4 
i inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag från denna punkt i enlighet med artikel 21 i budgetför- 
ordningen. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artiklarna 5 7 0, 5 7 3 och 5 9 0 eller punkt 6 6 0 0 i den 
allmänna inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med artikel 22.1 i 
budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1), 
särskilt artiklarna 21.2 och 235.5.  

22 01 06 Genomförandeorgan  

22 01 06 01 Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur  –  Bidrag från instrumentet för stöd inför 
anslutningen  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

635 000 689 000 776 157,—  

5.7.2019 SV III/1157Förslag till allmän budget 2020 
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KAPITEL 22 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET GRANNSKAPSPOLITIK OCH 
UTVIDGNINGSFÖRHANDLINGAR  (forts.) 

22 01 06  (forts.)  

22 01 06 01 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka den del av driftskostnaderna för genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella 
medier och kultur som hänför sig till förvaltningen av program inom politikområdet Grannskapspolitik och 
utvidgningsförhandlingar. Genomförandeorganets mandat omfattar kvarstående åtgärder från programperioden 
2007–2013 för ungdoms-, Tempus- och Erasmus Mundus-program där de länder som får stöd via föranslutningsin- 
strumentet deltar. Inom det nya programmet Erasmus+ är anslaget också avsett att täcka driftskostnaderna för vissa 
av programmets åtgärder för att främja den internationella dimensionen av högre utbildning och andra åtgärder. 

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll nr 32, ska läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa belopp  –  som 
härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster avsatta för 
särskilda ändamål i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b), e) och f) i budgetförordningen, och medför 
avsättning av motsvarande anslag till denna del i utgiftsberäkningen och användning av dessa enligt bilagan 
”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”, som ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster från kandidatländernas bidrag för deltagande i unionsprogrammen och i förekommande fall 
från de potentiella kandidatländerna på västra Balkan, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan 
leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b), e) och f) i budgetförordningen. Detta 
får göras i samma proportion som gäller belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i 
förhållande till den totala anslagsnivån. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen kan 
ge upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar 
för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram (EGT L 11, 16.1.2003, s. 1). 

Rådets förordning (EG) nr 1085/2006 av den 17 juli 2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför 
anslutningen (IPA) (EUT L 210, 31.7.2006, s. 82). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Erasmus+: 
Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av beslut nr 1719/ 
2006/EG, nr 1720/2006/EG och nr 1298/2008/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 50). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 231/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett instrument 
för stöd inför anslutningen (IPA II) (EUT L 77, 15.3.2014, s. 11).  

Referensrättsakter  

Kommissionens genomförandebeslut 2013/776/EU av den 18 december 2013 om inrättande av genomför- 
andeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur och om upphävande av beslut 2009/336/EG (EUT L 343, 
19.12.2013, s. 46). 
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KAPITEL 22 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET GRANNSKAPSPOLITIK OCH 
UTVIDGNINGSFÖRHANDLINGAR  (forts.)  

22 01 06  (forts.)  

22 01 06 01 (forts.)  

Kommissionens beslut C(2013) 9189 av den 18 december 2013 om delegering av befogenheter till genomför- 
andeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur i syfte att utföra uppgifter som hänger samman med 
genomförandet av unionsprogram inom utbildning, audiovisuella medier och kultur, och i synnerhet användning av 
anslagen i unionens allmänna budget och för Europeiska utvecklingsfonden. 

22 01 06 02 Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur  –  Bidrag från europeiska grannskapsin- 
strumentet  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

1 868 000 1 926 000 2 482 433,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka driftskostnaderna för genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och 
kultur under kapitel 22 04 som uppkommer med anledning av genomförandet av den internationella dimensionen 
inom högre utbildning inom ramen för programmet Erasmus+ (Rubrik 4) som organet ansvarar för. Genomför- 
andeorganets mandat omfattar kvarstående åtgärder från programperioden 2007–2013 för ungdoms-, Tempus- och 
Erasmus Mundus-program för de länder som får stöd via Europeiska grannskapsinstrumentet. 

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll nr 32, ska läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa belopp –  som 
härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster avsatta för 
särskilda ändamål i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b), e) och f) i budgetförordningen, och medför 
avsättning av motsvarande anslag till denna del i utgiftsberäkningen och användning av dessa enligt bilagan 
”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”, som ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster från kandidatländernas bidrag för deltagande i unionsprogrammen och i förekommande fall 
från de potentiella kandidaterna på västra Balkan, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda 
till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b), e) och f) i budgetförordningen. Detta får 
göras i samma proportion som gäller belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i 
förhållande till den totala anslagsnivån. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen kan 
ge upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen. 

Genomförandeorganets tjänsteförteckning återfinns i bilagan ”Personal” till detta avsnitt.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar 
för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram (EGT L 11, 16.1.2003, s. 1). 
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KAPITEL 22 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET GRANNSKAPSPOLITIK OCH 
UTVIDGNINGSFÖRHANDLINGAR  (forts.) 

22 01 06  (forts.)  

22 01 06 02 (forts.)  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av 
”Erasmus+”: Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av 
besluten nr 1719/2006/EG, nr 1720/2006/EG och nr 1298/2008/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 50). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 232/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett europeiskt 
grannskapsinstrument (EUT L 77, 15.3.2014, s. 27).  

Referensrättsakter  

Kommissionens genomförandebeslut 2013/776/EU av den 18 december 2013 om inrättande av genomför- 
andeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur och om upphävande av beslut 2009/336/EG (EUT L 343, 
19.12.2013, s. 46). 

Kommissionens beslut C(2013) 9189 av den 18 december 2013 om delegering av befogenheter till genomför- 
andeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur i syfte att utföra uppgifter som hänger samman med 
genomförandet av unionsprogram inom utbildning, audiovisuella medier och kultur, och i synnerhet användning av 
anslagen i unionens allmänna budget och för Europeiska utvecklingsfonden. 
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KAPITEL 22 02  — UTVIDGNINGSPROCESS OCH -STRATEGI  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 
Betalni- 
ngar 
2018–  
2020 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

22 02 UTVIDGNINGSPROCESS 
OCH -STRATEGI  

22 02 01 Stöd till Albanien, Bosnien och 
Hercegovina, Kosovo ( 1 ), 
Montenegro, Serbien och 
Nordmakedonien  

22 02 01 01 Stöd till politiska reformer och 
en progressiv anpassning till 
unionens regelverk 4 189 267 000 212 302 068 193 267 000 227 854 842 218 961 652,—  187 894 539,88 88,50 

22 02 01 02 Stöd till den ekonomiska, 
sociala och territoriella utveck- 
lingen och en progressiv 
anpassning till EU:s regelverk 4 396 900 044 199 087 189 310 439 000 158 031 933 345 645 325,04 144 335 588,01 72,50 

Artikel 22 02 01  –  Delsumma 586 167 044 411 389 257 503 706 000 385 886 775 564 606 977,04 332 230 127,89 80,76 

22 02 02 Stöd till Island  

22 02 02 01 Stöd till politiska reformer och 
en progressiv anpassning till 
EU:s regelverk 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

22 02 02 02 Stöd till den ekonomiska, 
sociala och territoriella utveck- 
lingen och en progressiv 
anpassning till unionens 
regelverk 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Artikel 22 02 02 – Delsumma p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

22 02 03 Stöd till Turkiet  

22 02 03 01 Stöd till politiska reformer och 
en progressiv anpassning till 
unionens regelverk 4 160 000 000 58 772 300 160 000 000 105 719 568 85 000 000,—  173 317 812,40 294,90 

22 02 03 02 Stöd till den ekonomiska, 
sociala och territoriella utveck- 
lingen och en progressiv 
anpassning till unionens 
regelverk 4 65 000 000 463 786 099 898 700 000 678 080 653 658 400 000,—  355 091 506,46 76,56 

Artikel 22 02 03  –  Delsumma 225 000 000 522 558 399 1 058 700 000 783 800 221 743 400 000,—  528 409 318,86 101,12 
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KAPITEL 22 02  —  UTVIDGNINGSPROCESS OCH -STRATEGI (forts.) 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 
Betalni- 
ngar 
2018–  
2020 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

22 02 04 Regional integration och terri- 
toriellt samarbete samt stöd till 
grupper av länder (över- 
gripande program)  

22 02 04 01 Program som omfattar flera 
länder, regional integration och 
territoriellt samarbete 4 603 637 000 304 788 952 603 729 000 204 433 787 453 862 158,—  206 092 952,47 67,62 

22 02 04 02 Erasmus+  –  bidrag från instru- 
mentet för stöd inför 
anslutningen (IPA) 4 32 365 000 25 325 250 32 311 000 36 129 402 32 259 926,34 40 976 338,20 161,80 

22 02 04 03 Bidrag till Energigemenskapen 
i sydöstra Europa 4 4 652 100 4 652 100 4 812 073 4 812 073 4 513 358,—  4 513 358,—  97,02  

Artikel 22 02 04 – Delsumma 640 654 100 334 766 302 640 852 073 245 375 262 490 635 442,34 251 582 648,67 75,15 

22 02 51 Slutförande av tidigare 
föranslutningsstöd (före 2014)  4 p.m. 31 063 116 p.m. 75 304 934 795 611,89 129 296 969,31 416,24 

22 02 77 Pilotprojekt och förberedande 
åtgärder  

22 02 77 01 Pilotprojekt – Bevarande och 
restaurering av kulturarvet i 
konfliktområden 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

22 02 77 02 Förberedande åtgärd för att 
bevara och restaurera 
kulturarvet i konfliktområden 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  231 205,11 

22 02 77 03 Förberedande åtgärd  – 
Förstärkning av det regionala 
samarbetet på området för 
personer som saknas till följd 
av konflikterna i f.d. Jugo- 
slavien 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Artikel 22 02 77 –  Delsumma p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  231 205,11  

Kapitel 22 02 – Totalt 1 451 821 144 1 299 777 074 2 203 258 073 1 490 367 192 1 799 438 031,27 1 241 750 269,84 95,54 

( 1 ) Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella 
domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring. 
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KAPITEL 22 02  — UTVIDGNINGSPROCESS OCH -STRATEGI (forts.)  

22 02 01 Stöd till Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo ( 1 ), Montenegro, Serbien och Nordmakedonien  

22 02 01 01 Stöd till politiska reformer och en progressiv anpassning till unionens regelverk  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

189 267 000 212 302 068 193 267 000 227 854 842 218 961 652,— 187 894 539,88  

Anmärkningar  

Inom ramen för instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA II) kommer detta anslag att inriktas på följande 
särskilda mål på västra Balkan: 

—  Stödja politiska reformer.  

—  Stärka förmågan hos de stödmottagare som anges i bilaga I till förordning (EU) nr 231/2014 att på alla nivåer 
uppfylla de skyldigheter som följer av EU-medlemskapet vad gäller politiska reformer genom att stödja en 
progressiv anpassning till och antagande, genomförande och verkställighet av EU:s regelverk. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer, eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsåtgärder eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen. Dessa bidrag under artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för 
att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 21.2 a ii och e i budgetförordningen. De belopp som ska 
tas upp under budgetrubriken för administrativt stöd kommer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i 
budgetförordningen, att bestämmas av villkoren i bidragsavtalet för varje operativt program. I genomsnitt ska dessa 
anslag inte överstiga 4 % av bidragen till det motsvarande programmet i varje kapitel. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i punkterna 5 2 2 0 och 6 6 0 0 i den allmänna 
inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med artikel 22.1 i budget- 
förordningen.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 231/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett instrument 
för stöd inför anslutningen (IPA II) (EUT L 77, 15.3.2014, s. 11), särskilt artikel 2.1 a och 2.1.c. 

22 02 01 02 Stöd till den ekonomiska, sociala och territoriella utvecklingen och en progressiv anpassning till EU:s regelverk  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

396 900 044 199 087 189 310 439 000 158 031 933 345 645 325,04 144 335 588,01 

( 1 ) Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och 
med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring. 
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KAPITEL 22 02 — UTVIDGNINGSPROCESS OCH -STRATEGI (forts.)  

22 02 01 (forts.) 

22 02 01 02  (forts.) 

Anmärkningar  

Under instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA II) kommer detta anslag att inriktas på följande särskilda mål på 
västra Balkan: 

—  Främja den ekonomiska, sociala och territoriella utvecklingen för att uppnå en smart och hållbar tillväxt för alla.  

—  Stärka förmågan hos de stödmottagare som anges i bilaga I till förordning (EU) nr 231/2014 att på alla nivåer 
uppfylla de skyldigheter som följer av EU-medlemskapet vad gäller den ekonomiska, sociala och territoriella 
utvecklingen genom att stödja en progressiv anpassning till och antagande, genomförande och verkställighet av 
EU:s regelverk, bl.a. förberedelser för att förvalta EU:s strukturfonder, Sammanhållningsfonden och Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt de utmaningar som personer som återvänder till västra Balkan ställs inför, 
däribland romer, både i de medlemsstater som de avreser från och i ursprungsländerna på västra Balkan dit de 
återvänder. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer, eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsåtgärder eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen. Dessa bidrag under artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för 
att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 21.2 a ii och e i budgetförordningen. De belopp som ska 
tas upp under budgetrubriken för administrativt stöd kommer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i 
budgetförordningen, att bestämmas av villkoren i bidragsavtalet för varje operativt program. I genomsnitt ska dessa 
anslag inte överstiga 4 % av bidragen till det motsvarande programmet i varje kapitel. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i punkterna 5 2 2 0 och 6 6 0 0 i den allmänna 
inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med artikel 22.1 i budget- 
förordningen.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 231/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett instrument 
för stöd inför anslutningen (IPA II) (EUT L 77, 15.3.2014, s. 11), särskilt artikel 2.1 b och 2.1.c. 

22 02 02 Stöd till Island  

22 02 02 01 Stöd till politiska reformer och en progressiv anpassning till EU:s regelverk  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

III/1164 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 22 —  GRANNSKAPSPOLITIK OCH UTVIDGNINGSFÖRHANDLINGAR

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2014&mm=03&jj=15&type=L&nnn=077&pppp=0011&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 22 02  — UTVIDGNINGSPROCESS OCH -STRATEGI (forts.)  

22 02 02 (forts.) 

22 02 02 01 (forts.) 

Anmärkningar  

Inom ramen för instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA II) kommer detta anslag på Island att inriktas på 
följande särskilda mål:  

—  Stödja politiska reformer.  

—  Stärka förmågan hos de stödmottagare som anges i bilaga I till förordning (EU) nr 231/2014 att på alla nivåer 
uppfylla de skyldigheter som följer av EU-medlemskapet vad gäller politiska reformer genom att stödja en 
progressiv anpassning till och antagande, genomförande och verkställighet av EU:s regelverk. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer, eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsåtgärder eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen. Dessa bidrag under artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för 
att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 21.2 a ii och e i budgetförordningen. De belopp som ska 
tas upp under budgetrubriken för administrativt stöd kommer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i 
budgetförordningen, att bestämmas av villkoren i bidragsavtalet för varje operativt program. I genomsnitt ska dessa 
anslag inte överstiga 4 % av bidragen till det motsvarande programmet i varje kapitel. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i punkterna 5 2 2 0 och 6 6 0 0 i den allmänna 
inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med artikel 22.1 i budget- 
förordningen.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 231/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett instrument 
för stöd inför anslutningen (IPA II) (EUT L 77, 15.3.2014, s. 11), särskilt artikel 2.1 a och 2.1.c. 

22 02 02 02 Stöd till den ekonomiska, sociala och territoriella utvecklingen och en progressiv anpassning till unionens regelverk  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

5.7.2019 SV III/1165Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 22 — GRANNSKAPSPOLITIK OCH UTVIDGNINGSFÖRHANDLINGAR

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2014&mm=03&jj=15&type=L&nnn=077&pppp=0011&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 22 02 — UTVIDGNINGSPROCESS OCH -STRATEGI (forts.)  

22 02 02 (forts.) 

22 02 02 02  (forts.) 

Anmärkningar  

Inom ramen för instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA II) kommer detta anslag att inriktas på följande 
särskilda mål i Island:  

—  Främja den ekonomiska, sociala och territoriella utvecklingen för att uppnå en smart och hållbar tillväxt för alla.  

—  Stärka förmågan hos de stödmottagare som anges i bilaga I till förordning (EU) nr 231/2014 att på alla nivåer 
uppfylla de skyldigheter som följer av EU-medlemskapet vad gäller den ekonomiska, sociala och territoriella 
utvecklingen genom att stödja en progressiv anpassning till och antagande, genomförande och verkställighet av 
EU:s regelverk, bl.a. förberedelser för att förvalta EU:s strukturfonder, Sammanhållningsfonden och Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer, eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsåtgärder eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen. Dessa bidrag under artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för 
att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 21.2 a ii och e i budgetförordningen. De belopp som ska 
tas upp under budgetrubriken för administrativt stöd kommer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i 
budgetförordningen, att bestämmas av villkoren i bidragsavtalet för varje operativt program. I genomsnitt ska dessa 
anslag inte överstiga 4 % av bidragen till det motsvarande programmet i varje kapitel. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i punkterna 5 2 2 0 och 6 6 0 0 i den allmänna 
inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med artikel 22.1 i budget- 
förordningen.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 231/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett instrument 
för stöd inför anslutningen (IPA II) (EUT L 77, 15.3.2014, s. 11), särskilt artikel 2.1 b och 2.1.c. 

22 02 03 Stöd till Turkiet  

22 02 03 01 Stöd till politiska reformer och en progressiv anpassning till unionens regelverk  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

160 000 000 58 772 300 160 000 000 105 719 568 85 000 000,—  173 317 812,40 

III/1166 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 22 —  GRANNSKAPSPOLITIK OCH UTVIDGNINGSFÖRHANDLINGAR

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2014&mm=03&jj=15&type=L&nnn=077&pppp=0011&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 22 02  — UTVIDGNINGSPROCESS OCH -STRATEGI (forts.)  

22 02 03 (forts.) 

22 02 03 01 (forts.) 

Anmärkningar  

Inom ramen för instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA II) kommer detta anslag att inriktas på följande 
särskilda mål i Turkiet:  

—  Stödja politiska reformer.  

—  Stärka förmågan hos de stödmottagare som anges i bilaga I till förordning (EU) nr 231/2014 att på alla nivåer 
uppfylla de skyldigheter som följer av EU-medlemskapet vad gäller politiska reformer genom att stödja en 
progressiv anpassning till och antagande, genomförande och verkställighet av EU:s regelverk. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer, eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsåtgärder eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen. Dessa bidrag under artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för 
att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 21.2 a ii och e i budgetförordningen. De belopp som ska 
tas upp under budgetrubriken för administrativt stöd kommer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i 
budgetförordningen, att bestämmas av villkoren i bidragsavtalet för varje operativt program. I genomsnitt ska dessa 
anslag inte överstiga 4 % av bidragen till det motsvarande programmet i varje kapitel. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i punkterna 5 2 2 0 och 6 6 0 0 i den allmänna 
inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med artikel 22.1 i budget- 
förordningen.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 231/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett instrument 
för stöd inför anslutningen (IPA II) (EUT L 77, 15.3.2014, s. 11), särskilt artikel 2.1 a och 2.1.c. 

22 02 03 02 Stöd till den ekonomiska, sociala och territoriella utvecklingen och en progressiv anpassning till unionens regelverk  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

65 000 000 463 786 099 898 700 000 678 080 653 658 400 000,— 355 091 506,46 

5.7.2019 SV III/1167Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 22 — GRANNSKAPSPOLITIK OCH UTVIDGNINGSFÖRHANDLINGAR

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2014&mm=03&jj=15&type=L&nnn=077&pppp=0011&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 22 02 — UTVIDGNINGSPROCESS OCH -STRATEGI (forts.)  

22 02 03 (forts.) 

22 02 03 02  (forts.) 

Anmärkningar  

Under instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA II) kommer detta anslag att inriktas på följande särskilda mål i 
Turkiet:  

—  Främja den ekonomiska, sociala och territoriella utvecklingen för att uppnå en smart och hållbar tillväxt för alla.  

—  Stärka förmågan hos de stödmottagare som anges i bilaga I till förordning (EU) nr 231/2014 att på alla nivåer 
uppfylla de skyldigheter som följer av EU-medlemskapet vad gäller den ekonomiska, sociala och territoriella 
utvecklingen genom att stödja en progressiv anpassning till och antagande, genomförande och verkställighet av 
EU:s regelverk, bl.a. förberedelser för att förvalta EU:s strukturfonder, Sammanhållningsfonden och Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster från ytterligare bidrag som ställs till förfogande av 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer eller från andra organ än de som inrättats enligt fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsprojekt eller 
program som finansieras av unionen och förvaltas av kommissionen. Sådana bidrag, som förs upp under artikel 6 3 3 
i inkomstberäkningen, utgör inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.2 a) led ii och e) i budgetför- 
ordningen. Motsvarande belopp för betalningsbemyndiganden beräknas uppgå till 134 000 000 euro för år 2020. De 
belopp som ska tas upp under budgetrubriken för administrativa stödutgifter kommer, utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 235.5 i budgetförordningen, att fastställas utifrån bidragsavtalet för varje operativt 
program, med ett genomsnitt som inte överstiger 4 % av bidragen till motsvarande program i varje kapitel. 

De anslag som används inom ramen för stöd till flyktingar och värdsamhällen måste komma till direkt nytta för 
flyktingarna och/eller den verksamhet som bedrivs av de organisationer i det civila samhället som är verksamma på 
detta område. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i punkterna 5 2 2 0 och 6 6 0 0 i den allmänna 
inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med artikel 22.1 i budget- 
förordningen.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 231/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett instrument 
för stöd inför anslutningen (IPA II) (EUT L 77, 15.3.2014, s. 11), särskilt artikel 2.1 b och 2.1.c. 

22 02 04 Regional integration och territoriellt samarbete samt stöd till grupper av länder (övergripande program)  

22 02 04 01 Program som omfattar flera länder, regional integration och territoriellt samarbete  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

603 637 000 304 788 952 603 729 000 204 433 787 453 862 158,—  206 092 952,47  

Anmärkningar  

Under instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA II) kommer detta anslag att inriktas på det särskilda målet 
regional integration och territoriellt samarbete som omfattar de stödmottagare som anges i bilaga I till förordning 
(EU) nr 231/2014, medlemsstater och, i förekommande fall, tredjeländer som omfattas av förordning (EU) nr 232/ 
2014. 

Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av regionala program inför anslutningen och program för flera 
stödmottagare. 

III/1168 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 22 —  GRANNSKAPSPOLITIK OCH UTVIDGNINGSFÖRHANDLINGAR

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2014&mm=03&jj=15&type=L&nnn=077&pppp=0011&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 22 02  — UTVIDGNINGSPROCESS OCH -STRATEGI (forts.)  

22 02 04 (forts.) 

22 02 04 01 (forts.)  

Anslaget är också avsett att täcka det tekniska biståndet för stödmottagarna vid tillnärmning av lagstiftningen 
avseende hela unionsregelverket och därmed att hjälpa alla organ som arbetar med att genomföra regelverket och 
kontrollera att det efterlevs, bl.a. icke-statliga organisationer, att nå sina mål och följa framstegen. 

En del av detta anslag bör användas för kulturella projekt som syftar till försoning mellan länder och folk på västra 
Balkan på grundval av de värden som Europeiska unionen bygger på. 

I enlighet med artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2014 av den 11 mars 2014 om 
fastställande av gemensamma bestämmelser och förfaranden för genomförandet av unionens instrument för 
finansiering av yttre åtgärder (EUT L 77, 15.3.2014, s. 95), täcker anslaget också utgifter som är direkt nödvändiga 
för genomförandet av IPA II och som avser förberedelser, uppföljning, kontroll, revision och utvärdering samt 
information och kommunikation, bl.a. utveckling av kommunikationsstrategier och en kommunikationspolicy för 
unionens politiska prioriteringar. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer, eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsåtgärder eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen. Dessa bidrag under artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för 
att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 21.2 a ii och e i budgetförordningen. De belopp som ska 
tas upp under budgetrubriken för administrativt stöd kommer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i 
budgetförordningen, att bestämmas av villkoren i bidragsavtalet för varje operativt program. I genomsnitt ska dessa 
anslag inte överstiga 4 % av bidragen till det motsvarande programmet i varje kapitel. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i punkterna 5 2 2 0, 6 6 0 0, 6 4 1 0 och 6 4 1 1 i den 
allmänna inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med artikel 22.1 i 
budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 231/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett instrument 
för stöd inför anslutningen (IPA II) (EUT L 77, 15.3.2014, s. 11), särskilt artikel 2.1 d. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 232/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett europeiskt 
grannskapsinstrument (EUT L 77, 15.3.2014, s. 27). 

22 02 04 02 Erasmus+  –  bidrag från instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

32 365 000 25 325 250 32 311 000 36 129 402 32 259 926,34 40 976 338,20 

5.7.2019 SV III/1169Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 22 — GRANNSKAPSPOLITIK OCH UTVIDGNINGSFÖRHANDLINGAR

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2014&mm=03&jj=15&type=L&nnn=077&pppp=0095&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2014&mm=03&jj=15&type=L&nnn=077&pppp=0011&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2014&mm=03&jj=15&type=L&nnn=077&pppp=0027&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 22 02 — UTVIDGNINGSPROCESS OCH -STRATEGI (forts.)  

22 02 04 (forts.) 

22 02 04 02  (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för det tekniska och ekonomiska stöd som ges genom detta externa 
instrument i syfte att främja den internationella dimensionen av högre utbildning för genomförandet av programmet 
”Erasmus+”. 

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll nr 32, ska läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa belopp – som 
härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster avsatta för 
särskilda ändamål i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b), e) och f) i budgetförordningen, och medför 
avsättning av motsvarande anslag till denna del i utgiftsberäkningen och användning av dessa enligt bilagan 
”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”, som ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster från kandidatländernas bidrag för deltagande i unionsprogrammen och i förekommande fall 
från de potentiella kandidatländerna på västra Balkan, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan 
leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b), e) och f) i budgetförordningen. Detta 
får göras i samma proportion som gäller belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i 
förhållande till den totala anslagsnivån. 

Motsvarande belopp beräknas uppgå till 1 300 000 euro. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen kan 
ge upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av 
”Erasmus+”: Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av 
besluten nr 1719/2006/EG, nr 1720/2006/EG och nr 1298/2008/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 50). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 231/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett instrument 
för stöd inför anslutningen (IPA II) (EUT L 77, 15.3.2014, s. 11), särskilt artikel 15.3. 

22 02 04 03 Bidrag till Energigemenskapen i sydöstra Europa  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

4 652 100 4 652 100 4 812 073 4 812 073 4 513 358,— 4 513 358,—  

III/1170 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 22 —  GRANNSKAPSPOLITIK OCH UTVIDGNINGSFÖRHANDLINGAR

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=12&jj=20&type=L&nnn=347&pppp=0050&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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KAPITEL 22 02  — UTVIDGNINGSPROCESS OCH -STRATEGI (forts.)  

22 02 04 (forts.) 

22 02 04 03 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka unionens bidrag till energigemenskapens budget. Budgeten avser administration och 
drift. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i punkterna 5 2 2 0 och 6 6 0 0 i den allmänna 
inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med artikel 22.1 i budget- 
förordningen.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 231/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett instrument 
för stöd inför anslutningen (IPA II) (EUT L 77, 15.3.2014, s. 11).  

22 02 51 Slutförande av tidigare föranslutningsstöd (före 2014)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 31 063 116 p.m. 75 304 934 795 611,89 129 296 969,31  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka avvecklandet av åtaganden som gjorts före 2014.  

Rättslig grund  

En uppgift som följer av kommissionens administrativa självständighet enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, 
om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) 
nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om 
upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

Uppgifter som följer av de befogenheter som givits kommissionen direkt genom artikel 34 i anslutningsakten av den 
16 april 2003 och artikel 31 i avdelning III i anslutningsakten av den 25 april 2005 (del av fördraget om Republiken 
Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen). 

5.7.2019 SV III/1171Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 22 — GRANNSKAPSPOLITIK OCH UTVIDGNINGSFÖRHANDLINGAR

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2014&mm=03&jj=15&type=L&nnn=077&pppp=0011&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 22 02 — UTVIDGNINGSPROCESS OCH -STRATEGI (forts.)  

22 02 51 (forts.)  

Arbetsuppgift som härrör från de befogenheter som tilldelas kommissionen direkt genom artikel 30 i anslutn- 
ingsakten för Kroatien. 

Rådets förordning (EEG) nr 3906/89 av den 18 december 1989 om ekonomiskt stöd till republiken Ungern och 
republiken Polen (EGT L 375, 23.12.1989, s. 11). 

Rådets förordning (EG) nr 1488/96 av den 23 juli 1996 om finansiella och tekniska stödåtgärder (Meda) för 
reformering av ekonomiska och sociala strukturer inom ramen för partnerskapet mellan Europa och Medelhav- 
sområdet (EGT L 189, 30.7.1996, s. 1). 

Rådets förordning (EG) nr 555/2000 av den 13 mars 2000 om genomförande av åtgärder inom ramen för en 
föranslutningsstrategi för Republiken Cypern och Republiken Malta (EGT L 68, 16.3.2000, s. 3). 

Rådets förordning (EG) nr 764/2000 av den 10 april 2000 om genomförandet av åtgärder för att förstärka 
tullunionen mellan EG och Turkiet (EGT L 94, 14.4.2000, s. 6). 

Rådets förordning (EG) nr 2666/2000 av den 5 december 2000 om bistånd till Albanien, Bosnien och Hercegovina, 
Kroatien, Förbundsrepubliken Jugoslavien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien samt om upphävande av 
förordning (EG) nr 1628/96 och om ändring av förordningarna (EEG) nr 3906/89 och (EEG) nr 1360/90 och 
besluten 97/256/EG och 1999/311/EG (EGT L 306, 7.12.2000, s. 1). 

Rådets förordning (EG) nr 2500/2001 av den 17 december 2001 om ekonomiskt stöd till Turkiet inför anslutningen 
och om ändring av förordningarna (EEG) nr 3906/89, (EG) nr 1267/1999, (EG) nr 1268/1999 och (EG) nr 555/2000 
(EGT L 342, 27.12.2001, s. 1). 

Rådets beslut 2006/500/EG av den 29 maj 2006 om Europeiska gemenskapens ingående av fördraget om 
energigemenskapen (EUT L 198, 20.7.2006, s. 15). 

Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) 
nr 1260/1999 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25). 

Rådets förordning (EG) nr 1085/2006 av den 17 juli 2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför 
anslutningen (EUT L 210, 31.7.2006, s. 82).  

22 02 77 Pilotprojekt och förberedande åtgärder  

22 02 77 01 Pilotprojekt –  Bevarande och restaurering av kulturarvet i konfliktområden  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1989&mm=12&jj=23&type=L&nnn=375&pppp=0011&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=07&jj=30&type=L&nnn=189&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2000&mm=03&jj=16&type=L&nnn=068&pppp=0003&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2000&mm=04&jj=14&type=L&nnn=094&pppp=0006&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2000&mm=12&jj=07&type=L&nnn=306&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2001&mm=12&jj=27&type=L&nnn=342&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2006&mm=07&jj=20&type=L&nnn=198&pppp=0015&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2006&mm=07&jj=31&type=L&nnn=210&pppp=0025&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2006&mm=07&jj=31&type=L&nnn=210&pppp=0082&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 22 02  — UTVIDGNINGSPROCESS OCH -STRATEGI (forts.)  

22 02 77 (forts.) 

22 02 77 01 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

22 02 77 02 Förberedande åtgärd för att bevara och restaurera kulturarvet i konfliktområden  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 231 205,11 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

22 02 77 03 Förberedande åtgärd  –  Förstärkning av det regionala samarbetet på området för personer som saknas till följd av 
konflikterna i f.d. Jugoslavien  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  
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KAPITEL 22 02 — UTVIDGNINGSPROCESS OCH -STRATEGI (forts.)  

22 02 77 (forts.) 

22 02 77 03  (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden. 

Denna förberedande åtgärd kommer att stödja programmet för västra Balkan för 2018 och 2019 inom den 
internationella kommissionen för saknade personer (ICMP) för att hjälpa regeringarna i arbetet med att söka efter 
och identifiera saknade personer från konflikterna i f.d. Jugoslavien med hjälp av ett förstärkt regionalt samarbete. 

Trots de framsteg som hittills gjorts och unionens betydande insatser och aktiva engagemang, är arbetet med att ta 
reda på vad som hänt de saknade efter konflikterna i f.d. Jugoslavien fortfarande en brännande fråga. Samarbetet på 
regional nivå mellan de berörda länderna har inte i utnyttjats fullt ut. 

Åtgärden kommer att hjälpa myndigheterna att hantera det stora antalet oidentifierade kroppar i länderna i regionen 
och den relaterade frågan om felidentifieringar som gjordes innan ICMP började använda identifieringsprocedurer 
baserade på DNA under 2001. 

Efter undertecknandet av samarbetsavtal mellan ICMP och Bosnien och Hercegovina, Kosovo och Montenegro 
2016 och ingåendet av ett avtal med Serbien under 2017, kommer åtgärden att upprätta en databas över aktiva fall 
med saknade personer efter konflikterna i f.d. Jugoslavien och främja regelbundna möten med regionala 
myndigheter för att diskutera dessa fall. Detta kommer att möjliggöra en transparent förvaltning av uppgifterna om 
saknade personer och en samarbetsbaserad strategi på regional nivå för att minska antalet olösta fall med saknade 
personer. Insamling av ytterligare genetiska referenser från de saknade personernas familjer i regionen, tillsammans 
med informationsverksamhet och kampanjer, kommer att hjälpa myndigheterna att identifiera oidentifierade kroppar 
och vidta korrigerande åtgärder i fall där felidentifieringar har gjorts. Åtgärden kommer också att förstärka det 
regionala samarbetet mellan sammanslutningar av saknade personers familjer, så att de kan delta i arbetet och 
gemensamt garantera myndigheternas ansvarsskyldighet i denna fråga. 

De viktigaste åtgärder som kommer att vidtas inom ramen för denna regionala åtgärd är följande: 

1. Upprätta en databas över aktiva fall av saknade personer efter konflikterna i f.d. Jugoslavien och främja 
regelbundna möten med regionala myndigheter för att diskutera dessa fall. 

2. Tillhandahålla och förvalta ett begränsat bidrag till det organ som ansvarar för den regionala samordningen av 
sammanslutningar av saknade personers familjer från f.d. Jugoslavien, i syfte att utöva påtryckningar på 
regionala regeringar och myndigheter att engagera sig i sökandet och identifieringen av de saknade. 

3. Stödja de nationella myndigheterna i de berörda länderna i västra Balkan i arbetet med att gräva fram och 
undersöka kvarlevor från hemliga gravar. 

4. Ge fortsatt tillgång till ICMP:s DNA-laboratoriums permanenta kapacitet (provtagning och utvinning av DNA- 
profiler från utgrävningar och DNA matchning av genetiska referensprofiler och obduktionsresultat). 

5. Involvera de nationella myndigheter i Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Kosovo och Serbien som ansvarar 
för sökandet efter saknade personer (statliga kommissioner för saknade personer) i en regional politisk dialog, i 
syfte att utveckla hållbara och effektiva initiativ för att lösa de sammanhängande frågorna med fall av 
oidentifierade kroppar och felidentifieringar till följd av användningen av traditionella visuella identifierings- 
metoder. 
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KAPITEL 22 02  — UTVIDGNINGSPROCESS OCH -STRATEGI (forts.)  

22 02 77 (forts.) 

22 02 77 03 (forts.)  

Mervärdet med denna åtgärd kommer att vara att säkerställa att frågan om saknade personer förblir en prioriterad 
rättsstatlig fråga i länderna på västra Balkan. Det är mycket viktigt att komma ihåg den regionala dimensionen av 
krigen i f.d. Jugoslavien, med tiotusentals saknade personer som nu bor i grannländerna och där många av dem som 
dog under konflikterna har begravts i grannländerna. 

ICMP-verksamhet som finansieras på nationell nivå, i nuläget huvudsakligen i Bosnien och Hercegovina, omfattar 
tekniskt stöd för lokalisering och utgrävning av hemliga gravar, tillgång till DNA-tester och DNA-matchning och 
stöd till lokala aktörers arbete för att slutföra undersökningen av oidentifierade kvarlevor i bårhusen, genom att 
systematiskt samla in nya blodprover från anhöriga till saknade i syfte att identifiera oidentifierade kroppar i bårhus i 
Bosnien och Hercegovina, öka antalet identifieringar och avsevärt minska antalet oidentifierade kvarlevor som för 
närvarande finns bevarade. 

De åtgärder som utförs inom ramen för denna regionala verksamhet skiljer sig från och kompletterar de åtgärder som 
för närvarande genomförs på nationell nivå. Det är viktigt att notera att även om de skiljer sig åt finns det stora 
synergier mellan regionala och nationella projekt, vilket kommer att bidra till att säkerställa att målen för båda 
åtgärderna uppnås. 

Det är också viktigt att utredningarna genomförs på ett sätt som respekterar familjernas behov och nödvändigheten 
på lång sikt för samhället att förfoga över en redogörelse över de grymheter som begicks som är historiskt korrekt 
och som kan motverka ogrundade och politiskt motiverade beskrivningar. Den regionala dimensionen kommer i 
detta avseende att vara mycket viktig för att stärka samarbetet mellan sammanslutningarna av anhöriga i de berörda 
länderna.  

Rättslig grund 

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 22 04 — DET EUROPEISKA GRANNSKAPSINSTRUMENTET  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 
Betalning- 
ar 2018–  
2020 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

22 04 DET EUROPEISKA GRANNS- 
KAPSINSTRUMENTET  

22 04 01 Stöd till samarbetet med 
länderna i Medelhavsområdet  

22 04 01 01 Medelhavsländerna –  Mänskliga 
rättigheter, god samhällsstyrning 
och rörlighet 4 130 732 660 99 184 805 133 923 308 113 187 109 201 150 000,—  90 781 546,77 91,53 

22 04 01 02 Medelhavsländerna –  Fattigdoms- 
minskning och hållbar utveckling 4 654 227 065 470 341 793 668 160 985 460 291 018 650 307 000,—  262 449 230,90 55,80 

22 04 01 03 Medelhavsområdet  –  Förtroen- 
deskapande åtgärder, säkerhet 
samt förebyggande av och 
medling i konflikter 4 401 220 115 193 963 018 423 718 409 176 765 265 262 328 325,—  363 394 154,40 187,35 

22 04 01 04 Stöd till fredsprocessen samt 
ekonomiskt stöd till Palestina och 
till Förenta nationernas hjälpor- 
ganisation för palestinska flyk- 
tingar 4 320 598 750 302 440 740 329 811 939 228 241 231 329 800 000,—  268 454 129,82 88,76  

Artikel 22 04 01 – Delsumma 1 506 778 590 1 065 930 356 1 555 614 641 978 484 623 1 443 585 325,—  985 079 061,89 92,41  

22 04 02 Stöd till samarbetet med 
länderna i det östliga part- 
nerskapet  

22 04 02 01 Det östliga part- 
nerskapet –  Mänskliga rättigheter, 
god samhällsstyrning och 
rörlighet 4 251 379 012 142 497 911 250 016 953 118 847 071 166 660 679,81 61 147 947,48 42,91 

22 04 02 02 Det östliga partnerskapet – Fattig- 
domsminskning och hållbar 
utveckling 4 385 828 623 268 456 920 380 730 900 293 298 586 422 676 431,—  216 708 556,53 80,72 

22 04 02 03 Det östliga partnerskapet –  
Förtroendeskapande åtgärder, 
säkerhet samt förebyggande av 
och medling i konflikter 4 12 708 666 2 488 783 12 770 062 4 949 450 11 603 569,—  12 138 547,40 487,73 

Artikel 22 04 02 –  Delsumma 649 916 301 413 443 614 643 517 915 417 095 107 600 940 679,81 289 995 051,41 70,14 
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KAPITEL 22 04  — DET EUROPEISKA GRANNSKAPSINSTRUMENTET  (forts.)  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 
Betalning- 
ar 2018–  
2020 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar  

22 04 03 Säkra ett effektivt gränsöver- 
skridande samarbete och stödja 
övrigt multilateralt samarbete  

22 04 03 01 Gränsöverskridande samarbete –  
Bidrag från rubrik 4 4 96 299 260 53 256 169 93 150 335 105 082 359 63 883 472,—  78 584 224,80 147,56 

22 04 03 02 Gränsöverskridande samarbete –  
Bidrag från rubrik 1b (Regional- 
politik) 1,2 81 139 971 53 256 169 79 548 996 105 082 358 77 989 209,—  64 126 020,72 120,41 

22 04 03 03 Stöd till övrigt multilateralt 
samarbete i grannskapsområdet –  
Paraplyprogram 4 223 300 000 145 229 012 215 100 000 102 849 403 204 300 000,—  213 833 283,01 147,24 

22 04 03 04 Stöd till övrigt multilateralt 
samarbete i grannskapsområdet –  
Stödåtgärder 4 28 500 000 16 297 114 28 500 000 5 649 933 41 804 273,11 15 345 415,48 94,16  

Artikel 22 04 03 –  Delsumma 429 239 231 268 038 464 416 299 331 318 664 053 387 976 954,11 371 888 944,01 138,74 

22 04 20 Erasmus+ –  Bidrag från finan- 
sieringsinstrument för utveck- 
lingssamarbete (ENI)  4 88 242 000 83 635 984 86 794 000 99 522 552 93 417 676,39 116 255 529,53 139,00 

22 04 51 Slutförande på området den 
europeiska grannskapspolitiken 
och förbindelserna med Ryssland 
(före 2014)  4 p.m. 135 602 472 p.m. 298 597 906 512 715,50 394 708 483,73 291,08 

22 04 52 Gränsöverskridande samarbete  –  
Bidrag från rubrik 1b 
(Regionalpolitik)  1,2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  
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Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 
Betalning- 
ar 2018–  
2020 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar  

22 04 77 Pilotprojekt och förberedande 
åtgärder  

22 04 77 03 Förberedande åtgärd –  Ny strategi 
för Europa  –  Medelhavsområdet 
för främjande av sysselsättning 
bland unga människor 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  171 362,70 

22 04 77 04 Pilotprojekt – Finansiering av 
Europeiska grannskapspolitiken –  
Förberedelse av personal som 
sysslar med frågor som rör EU 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  1 930,57 

22 04 77 05 Förberedande åtgärd  –  Åter- 
vinning av tillgångar till länder 
som upplevde den arabiska våren 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  273 579,—  

22 04 77 06 Pilotprojekt – Utveckling av 
kunskapsbaserad europeisk jour- 
nalism i relation till Europas 
grannar, genom utbildning- 
sinsatser tillhandahållna av 
Natolin Campus vid College of 
Europe 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  214 291,—  

22 04 77 07 Förberedande åtgärd  –  Stöd till 
unionens grannländer för att 
genomföra återvinning av till- 
gångar 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 650 000,—  310 999,—  

Artikel 22 04 77 –  Delsumma p.m. p.m. p.m. p.m. 650 000,—  972 162,27  

Kapitel 22 04 –  Totalt 2 674 176 122 1 966 650 890 2 702 225 887 2 112 364 241 2 527 083 350,81 2 158 899 232,84 109,78 

22 04 01 Stöd till samarbetet med länderna i Medelhavsområdet  

22 04 01 01 Medelhavsländerna  –  Mänskliga rättigheter, god samhällsstyrning och rörlighet  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

130 732 660 99 184 805 133 923 308 113 187 109 201 150 000,—  90 781 546,77 
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KAPITEL 22 04  — DET EUROPEISKA GRANNSKAPSINSTRUMENTET  (forts.)  

22 04 01  (forts.) 

22 04 01 01 (forts.) 

Anmärkningar  

Anslaget är främst avsett att finansiera bilateralt och multilateralt samarbete som ska främja bland annat följande 
syften:  

—  Mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. 

—  Tillämpning av rättsstatsprincipen.  

—  Jämlikhetsprincipen.  

— Inrätta en djupgående och hållbar demokrati.  

—  Goda styrelseformer.  

—  Utveckla ett välmående civilt samhälle som även omfattar arbetsmarknadens parter. 

—  Skapa villkor för en välfungerande rörlighet för personer och skydda de mest utsatta, inbegripet barn på flykt och 
ensamkommande barn.  

—  Främja direkta kontakter och möten mellan människor, inklusive ungas delaktighet. 

Tillräckliga anslag bör reserveras för stöd till det civila samhällets organisationer. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer, eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsåtgärder eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen. Dessa bidrag enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för 
att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 21.2 a ii och e i budgetförordningen. De belopp som ska 
tas upp under budgetrubriken för administrativt stöd kommer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i 
budgetförordningen, att fastställas av villkoren i bidragsavtalet för varje operativt program. I genomsnitt ska dessa 
belopp inte överstiga 4 % av bidragen till motsvarande program i varje kapitel och kan kompletteras med bidrag från 
unionens förvaltningsfonder. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i punkterna 5 2 2 0 och 6 6 0 0 i den allmänna 
inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med artikel 22.1 i budget- 
förordningen.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 232/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett europeiskt 
grannskapsinstrument (EUT L 77, 15.3.2014, s. 27). 
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KAPITEL 22 04 — DET EUROPEISKA GRANNSKAPSINSTRUMENTET  (forts.) 

22 04 01 (forts.)  

22 04 01 02 Medelhavsländerna  –  Fattigdomsminskning och hållbar utveckling  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

654 227 065 470 341 793 668 160 985 460 291 018 650 307 000,—  262 449 230,90  

Anmärkningar  

Anslaget är främst avsett att finansiera bilateralt och multilateralt samarbete som ska främja bland annat följande 
syften:  

—  Progressiv integration med unionens inre marknad och ökat samarbete med och mellan olika branscher, bland 
annat genom 

—  harmonisering av lagstiftningen och tillnärmning av bestämmelser med unionens normer och andra relevanta 
internationella standarder,  

—  institutionell uppbyggnad, 

—  lika tillgång till utbildning och hälso- och sjukvårdstjänster av god kvalitet, 

—  investeringar.  

—  Hållbar och inkluderande utveckling, social delaktighet i alla aspekter inklusive kompetensutveckling och 
yrkesutbildning för unga.  

—  Fattigdomsminskning, däribland genom utveckling av den privata sektorn.  

—  Stöd till den interna ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen.  

—  Landsbygdsutveckling.  

—  Klimatåtgärder.  

— Förmåga att motstå katastrofer. 

Tillräckliga anslag bör reserveras för stöd till det civila samhällets organisationer. 
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KAPITEL 22 04  — DET EUROPEISKA GRANNSKAPSINSTRUMENTET  (forts.)  

22 04 01  (forts.) 

22 04 01 02 (forts.)  

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer, eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsåtgärder eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen. Sådana bidrag, som tas upp i artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, utgör inkomster 
avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.2 a ii och e i budgetförordningen. Beloppen under denna budgetrubrik 
för administrativa stödutgifter kommer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i budgetförordningen, att 
fastställas utifrån bidragsavtalet för varje operativt program. Inom varje kapitel ska dessa administrativa stödutgifter 
i genomsnitt inte överstiga 4 % av de samlade bidragen till motsvarande program. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i punkterna 5 2 2 0, 6 6 0 0, 6 4 1 0 och 6 4 1 1 i den 
allmänna inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med artikel 22.1 i 
budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 232/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett europeiskt 
grannskapsinstrument (EUT L 77, 15.3.2014, s. 27). 

22 04 01 03 Medelhavsområdet  –  Förtroendeskapande åtgärder, säkerhet samt förebyggande av och medling i konflikter 

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

401 220 115 193 963 018 423 718 409 176 765 265 262 328 325,— 363 394 154,40  

Anmärkningar  

Anslaget är främst avsett att finansiera bilateralt och multilateralt samarbete som ska främja bland annat följande 
syften:  

—  Förtroendeskapande och fredsbyggande åtgärder, bl.a. bland barn.  

— Säkerhet samt förebyggande av och medling i konflikter.  

—  Stöd till flyktingar och fördrivna personer, däribland barn, i synnerhet (ensamkommande) barn, kvinnor och offer 
för sexuellt våld i och utanför områden med väpnade konflikter. 

Tillräckliga anslag bör reserveras för stöd till det civila samhällets organisationer. 
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KAPITEL 22 04 — DET EUROPEISKA GRANNSKAPSINSTRUMENTET  (forts.) 

22 04 01 (forts.)  

22 04 01 03 (forts.)  

Mer stöd kommer att ges till stabiliseringen av Libyen mot bakgrund av den senaste tidens politiska utveckling i 
landet. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att säkerställa att unionsmedel till Libyen inte används för att finansiera 
godtyckliga frihetsberövanden och frihetsberövanden av utsatta personer, särskilt barn, och att migranter behandlas 
med full respekt för internationella normer för mänskliga rättigheter. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer, eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsåtgärder eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen. Dessa belopp härrör från bidragen enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, vilka 
utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 21.2 a ii och e i 
budgetförordningen. De belopp som ska tas upp under budgetrubriken för administrativt stöd kommer, utan att det 
påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i budgetförordningen, att fastställas av villkoren i bidragsavtalet för varje 
operativt program. I genomsnitt ska dessa belopp inte överstiga 4 % av bidragen till det motsvarande programmet i 
varje kapitel. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i punkterna 5 2 2 0 och 6 6 0 0 i den allmänna 
inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med artikel 22.1 i budget- 
förordningen.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 232/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett europeiskt 
grannskapsinstrument (EUT L 77, 15.3.2014, s. 27). 

22 04 01 04 Stöd till fredsprocessen samt ekonomiskt stöd till Palestina och till Förenta nationernas hjälporganisation för 
palestinska flyktingar  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

320 598 750 302 440 740 329 811 939 228 241 231 329 800 000,—  268 454 129,82  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka insatser inom ramen för fredsprocessen i Mellanöstern till stöd för det palestinska 
folket och de ockuperade palestinska områdena på Västbanken och i Gaza. 

Det huvudsakliga syftet med insatserna är att  

—  stödja samhällsuppbyggnad och utveckling av institutioner, 

—  främja social och ekonomisk utveckling,  

—  lindra verkningarna för den palestinska befolkningen av försämringen när det gäller ekonomi, statsfinanser och 
humanitära förhållanden genom att tillhandahålla väsentliga tjänster och annat stöd, 
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KAPITEL 22 04  — DET EUROPEISKA GRANNSKAPSINSTRUMENTET  (forts.)  

22 04 01  (forts.) 

22 04 01 04 (forts.) 

—  bidra till återuppbyggnadsarbetet i Gaza, 

—  bidra till finansieringen av de insatser som utförs av Förenta nationernas hjälporganisation för palestinska 
flyktingar (UNRWA) och i synnerhet dess program rörande hälsa, utbildning och sociala tjänster, 

—  finansiera förberedande åtgärder för att främja samarbete mellan Israel och dess grannländer inom ramen för 
fredsprocessen, särskilt på de institutionella och ekonomiska områdena samt vad gäller vatten, miljö och energi,  

—  finansiera verksamhet för att skapa en positiv opinion till fredsprocessen,  

—  finansiera upplysningsverksamhet, även på arabiska och hebreiska, och sprida information om israelisk‒pales- 
tinskt samarbete, 

—  främja respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, främja ökad respekt för 
minoriteters rättigheter, bekämpa antisemitism samt främja jämställdhet mellan könen och icke-diskriminering,  

—  att främja det civila samhällets utveckling, bl.a. för att gynna den sociala delaktigheten. 

Tillräckliga anslag bör reserveras för stöd till det civila samhällets organisationer. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer, eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsåtgärder eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen. Sådana bidrag, som tas upp i artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, utgör inkomster 
avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.2 a ii och e i budgetförordningen. Beloppen under denna budgetrubrik 
för administrativa stödutgifter kommer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i budgetförordningen, att 
fastställas utifrån bidragsavtalet för varje operativt program. Inom varje kapitel ska dessa administrativa stödutgifter 
i genomsnitt inte överstiga 4 % av de samlade bidragen till motsvarande program. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i punkterna 5 2 2 0 och 6 6 0 0 i den allmänna 
inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med artikel 22.1 i budget- 
förordningen.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 232/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett europeiskt 
grannskapsinstrument (EUT L 77, 15.3.2014, s. 27). 

5.7.2019 SV III/1183Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 22 — GRANNSKAPSPOLITIK OCH UTVIDGNINGSFÖRHANDLINGAR

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2014&mm=03&jj=15&type=L&nnn=077&pppp=0027&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 22 04 — DET EUROPEISKA GRANNSKAPSINSTRUMENTET  (forts.) 

22 04 02 Stöd till samarbetet med länderna i det östliga partnerskapet  

22 04 02 01 Det östliga partnerskapet  – Mänskliga rättigheter, god samhällsstyrning och rörlighet  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

251 379 012 142 497 911 250 016 953 118 847 071 166 660 679,81 61 147 947,48 

Anmärkningar  

Anslaget är främst avsett att finansiera bilateralt och multilateralt samarbete som ska främja bland annat följande 
syften:  

—  Mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. 

—  Tillämpning av rättsstatsprincipen.  

—  Jämlikhetsprincipen.  

— Inrätta en djupgående och hållbar demokrati.  

—  Goda styrelseformer.  

—  Utveckla ett välmående civilt samhälle som även omfattar arbetsmarknadens parter. 

—  Skapa villkor för en välfungerande rörlighet för personer och skydda de mest utsatta, inbegripet barn. 

—  Främja direkta kontakter och möten mellan människor, inklusive ungas delaktighet. 

Tillräckliga anslag bör reserveras för stöd till det civila samhällets organisationer. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer, eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsåtgärder eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen. Sådana bidrag, som tas upp i artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, utgör inkomster 
avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.2 a ii och e i budgetförordningen. Beloppen under denna budgetrubrik 
för administrativa stödutgifter kommer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i budgetförordningen, att 
fastställas utifrån bidragsavtalet för varje operativt program. Inom varje kapitel ska dessa administrativa stödutgifter 
i genomsnitt inte överstiga 4 % av de samlade bidragen till motsvarande program. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i punkterna 5 2 2 0 och 6 6 0 0 i den allmänna 
inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med artikel 22.1 i budget- 
förordningen.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 232/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett europeiskt 
grannskapsinstrument (EUT L 77, 15.3.2014, s. 27). 
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KAPITEL 22 04  — DET EUROPEISKA GRANNSKAPSINSTRUMENTET  (forts.)  

22 04 02  (forts.)  

22 04 02 02 Det östliga partnerskapet  –  Fattigdomsminskning och hållbar utveckling  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

385 828 623 268 456 920 380 730 900 293 298 586 422 676 431,— 216 708 556,53  

Anmärkningar  

Anslaget är främst avsett att finansiera bilateralt och multilateralt samarbete som ska främja bland annat följande 
syften:  

—  Progressiv integration med unionens inre marknad och ökat samarbete med och mellan olika branscher, bland 
annat genom 

—  harmonisering av lagstiftningen och tillnärmning av bestämmelser med unionens normer och andra relevanta 
internationella standarder,  

—  institutionell uppbyggnad, 

—  lika tillgång till utbildning och hälso- och sjukvårdstjänster av god kvalitet, 

—  investeringar.  

—  Hållbar och inkluderande utveckling i alla aspekter, inbegripet kompetensutveckling och yrkesutbildning för 
unga och social delaktighet som även inkluderar de mest utsatta barnen, även funktionsnedsatta barn.  

—  Fattigdomsminskning, däribland genom utveckling av den privata sektorn.  

—  Stöd till den interna ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen.  

—  Landsbygdsutveckling.  

—  Klimatåtgärder.  

— Förmåga att motstå katastrofer. 

Tillräckliga anslag bör reserveras för stöd till det civila samhällets organisationer. 
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KAPITEL 22 04 — DET EUROPEISKA GRANNSKAPSINSTRUMENTET  (forts.) 

22 04 02 (forts.)  

22 04 02 02 (forts.)  

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer, eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsåtgärder eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen. Dessa belopp härrör från bidragen enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, vilka 
utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 21.2 a ii och e i 
budgetförordningen. De belopp som ska tas upp under budgetrubriken för administrativt stöd kommer, utan att det 
påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i budgetförordningen, att fastställas av villkoren i bidragsavtalet för varje 
operativt program. I genomsnitt ska dessa belopp inte överstiga 4 % av bidragen till det motsvarande programmet i 
varje kapitel. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i punkterna 5 2 2 0 och 6 6 0 0 i den allmänna 
inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med artikel 22.1 i budget- 
förordningen.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 232/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett europeiskt 
grannskapsinstrument (EUT L 77, 15.3.2014, s. 27). 

22 04 02 03 Det östliga partnerskapet  –  Förtroendeskapande åtgärder, säkerhet samt förebyggande av och medling i konflikter  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

12 708 666 2 488 783 12 770 062 4 949 450 11 603 569,—  12 138 547,40  

Anmärkningar  

Anslaget är främst avsett att finansiera bilateralt och multilateralt samarbete som ska främja bland annat följande 
syften:  

—  Förtroendeskapande och fredsbyggande åtgärder.  

— Säkerhet samt förebyggande av och medling i konflikter.  

—  Stöd till flyktingar och fördrivna personer, inbegripet barn. 

Tillräckliga anslag bör reserveras för stöd till det civila samhällets organisationer. 

En del av detta anslag kommer att användas för åtgärder som inriktas på de många frysta konflikterna i det östliga 
partnerskapet och stödja sökandet efter politiska lösningar på dessa konflikter. 
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KAPITEL 22 04  — DET EUROPEISKA GRANNSKAPSINSTRUMENTET  (forts.)  

22 04 02  (forts.) 

22 04 02 03 (forts.)  

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer, eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsåtgärder eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen. Sådana bidrag, som tas upp i artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, utgör inkomster 
avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.2 a ii och e i budgetförordningen. Beloppen under denna budgetrubrik 
för administrativa stödutgifter kommer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i budgetförordningen, att 
fastställas utifrån bidragsavtalet för varje operativt program. Inom varje kapitel ska dessa administrativa stödutgifter 
i genomsnitt inte överstiga 4 % av de samlade bidragen till motsvarande program. 

De vidtagna åtgärderna bör genomföras på ett sätt som garanterar största möjliga synlighet för Europeiska unionen 
som givare och finansieringskälla. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i punkterna 5 2 2 0 och 6 6 0 0 i den allmänna 
inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med artikel 22.1 i budget- 
förordningen.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 232/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett europeiskt 
grannskapsinstrument (EUT L 77, 15.3.2014, s. 27). 

22 04 03 Säkra ett effektivt gränsöverskridande samarbete och stödja övrigt multilateralt samarbete  

22 04 03 01 Gränsöverskridande samarbete –  Bidrag från rubrik 4  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

96 299 260 53 256 169 93 150 335 105 082 359 63 883 472,— 78 584 224,80  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att finansiera program för gränsöverskridande samarbete längs unionens yttre gränser mellan å 
ena sidan medlemsstaterna och å andra sidan partnerländerna och/eller Ryska federationen, i syfte att främja en 
integrerad och hållbar regional utveckling och ett motsvarande samarbete i angränsande gränsområden och en 
harmonisk territoriell integration i hela unionen och med grannländerna. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer, eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsåtgärder eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen. Sådana bidrag, som tas upp i artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, utgör inkomster 
avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.2 a ii och e i budgetförordningen. Beloppen under denna budgetrubrik 
för administrativa stödutgifter kommer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i budgetförordningen, att 
fastställas utifrån bidragsavtalet för varje operativt program. Inom varje kapitel ska dessa administrativa stödutgifter 
i genomsnitt inte överstiga 4 % av de samlade bidragen till motsvarande program. 
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KAPITEL 22 04 — DET EUROPEISKA GRANNSKAPSINSTRUMENTET  (forts.) 

22 04 03 (forts.)  

22 04 03 01 (forts.)  

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i punkterna 5 2 2 0 och 6 6 0 0 i den allmänna 
inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med artikel 22.1 i budget- 
förordningen.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 232/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett europeiskt 
grannskapsinstrument (EUT L 77, 15.3.2014, s. 27). 

Referensrättsakter  

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 897/2014 av den 18 augusti 2014 om fastställande av särskilda 
bestämmelser för genomförandet av sådana program för gränsöverskridande samarbete som finansieras inom ramen 
för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 232/2014 om inrättande av ett europeiskt grannskapsin- 
strument (EUT L 244, 19.8.2014, s. 12). 

22 04 03 02 Gränsöverskridande samarbete –  Bidrag från rubrik 1b (Regionalpolitik)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

81 139 971 53 256 169 79 548 996 105 082 358 77 989 209,—  64 126 020,72  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka stöd från Eruf inom ramen för det europeiska territoriella samarbetet under 
programperioden 2014–2020 till gränsöverskridande och kustnära samarbete inom ramen för det europeiska 
grannskapsinstrumentet. 

Det är avsett att särskilt finansiera programmen för gränsöverskridande samarbete längs unionens yttre gränser 
mellan partnerländer och medlemsstater i syfte att främja en integrerad och hållbar regional utveckling i angränsande 
gränsregioner, bland annat kring Östersjön och Svarta havet, samt en harmonisk regional integration i hela unionen 
och med grannländerna. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer, eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsåtgärder eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen. Dessa belopp härrör från bidragen enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, vilka 
utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt artikel 21.2 a ii och e i budgetförordningen. De 
belopp som tillförs posten för utgifter för administrativt stöd kommer, utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 235.5 i budgetförordningen, att fastställas utifrån bidragsavtalet för varje operativt program, och i genomsnitt 
ska dessa anslag inte överstiga 4 % av bidragen till det motsvarande programmet i varje kapitel. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i punkterna 5 2 2 0 och 6 6 0 0 i den allmänna 
inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med artikel 22.1 i budget- 
förordningen. 
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KAPITEL 22 04  — DET EUROPEISKA GRANNSKAPSINSTRUMENTET  (forts.)  

22 04 03  (forts.) 

22 04 03 02 (forts.) 

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 av den 17 december 2013 om särskilda bestämmelser 
för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden till målet Europeiskt territoriellt samarbete (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 259). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhålln- 
ingsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om 
fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) 
nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 232/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett europeiskt 
grannskapsinstrument (EUT L 77, 15.3.2014, s. 27). 

22 04 03 03 Stöd till övrigt multilateralt samarbete i grannskapsområdet  – Paraplyprogram  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

223 300 000 145 229 012 215 100 000 102 849 403 204 300 000,— 213 833 283,01  

Anmärkningar  

Detta anslag är huvudsakligen avsett att användas för att finansiera paraplyprogram som omfattar flera länder och 
kommer att komplettera de nationella finansiella anslagen. Syftet med paraplyprogram som omfattar flera länder är –  
enligt vad som föreskrivs i förordning (EU) nr 232/2014 –  att underlätta genomförandet av den incitamentbaserade 
strategin. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer, eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsåtgärder eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen. Sådana bidrag, som tas upp i artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, utgör inkomster 
avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.2 a ii och e i budgetförordningen. Beloppen under denna budgetrubrik 
för administrativa stödutgifter kommer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i budgetförordningen, att 
fastställas utifrån bidragsavtalet för varje operativt program. Inom varje kapitel ska dessa administrativa stödutgifter 
i genomsnitt inte överstiga 4 % av de samlade bidragen till motsvarande program. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i punkterna 5 2 2 0 och 6 6 0 0 i den allmänna 
inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med artikel 22.1 i budget- 
förordningen. 
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KAPITEL 22 04 — DET EUROPEISKA GRANNSKAPSINSTRUMENTET  (forts.) 

22 04 03 (forts.)  

22 04 03 03 (forts.) 

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 232/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett europeiskt 
grannskapsinstrument (EUT L 77, 15.3.2014, s. 27). 

22 04 03 04 Stöd till övrigt multilateralt samarbete i grannskapsområdet  – Stödåtgärder  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

28 500 000 16 297 114 28 500 000 5 649 933 41 804 273,11 15 345 415,48  

Anmärkningar  

Detta anslag är även avsett att användas för åtgärder i följande syften: 

—  Allmänt stöd till driften av unionen för Medelhavsområdet.  

—  Allmänt stöd till driften av det östliga partnerskapsinitiativet.  

—  Allmänt stöd till andra ramar för regionalt samarbete, såsom den nordliga dimensionen och Svartahavssynergin. 

Det är också avsett att användas för att höja nivån och kapaciteten på unionens bistånd, samt för insatser för att 
upplysa allmänheten och potentiella mottagare om biståndet och öka dess synlighet. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer, eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsåtgärder eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen. Sådana bidrag, som tas upp i artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, utgör inkomster 
avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.2 a ii och e i budgetförordningen. Beloppen under denna budgetrubrik 
för administrativa stödutgifter kommer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i budgetförordningen, att 
fastställas utifrån bidragsavtalet för varje operativt program. Inom varje kapitel ska dessa administrativa stödutgifter 
i genomsnitt inte överstiga 4 % av de samlade bidragen till motsvarande program. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i punkterna 5 2 2 0 och 6 6 0 0 i den allmänna 
inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med artikel 22.1 i budget- 
förordningen.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 232/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett europeiskt 
grannskapsinstrument (EUT L 77, 15.3.2014, s. 27). 
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KAPITEL 22 04  — DET EUROPEISKA GRANNSKAPSINSTRUMENTET  (forts.)  

22 04 20 Erasmus+ – Bidrag från finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (ENI)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

88 242 000 83 635 984 86 794 000 99 522 552 93 417 676,39 116 255 529,53  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för det tekniska och ekonomiska stöd som ges genom detta externa 
instrument i syfte att främja den internationella dimensionen av högre utbildning för genomförandet av programmet 
”Erasmus+”. 

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll nr 32, ska läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa belopp – som 
härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster avsatta för 
särskilda ändamål i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b), e) och f) i budgetförordningen, och medför 
avsättning av motsvarande anslag till denna del i utgiftsberäkningen och användning av dessa enligt bilagan 
”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”, som ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster från kandidatländernas bidrag för deltagande i unionsprogrammen och i förekommande fall 
från de potentiella kandidatländerna på västra Balkan, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan 
leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b), e) och f) i budgetförordningen. Detta 
får göras i samma proportion som gäller belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i 
förhållande till den totala anslagsnivån. 

Motsvarande belopp beräknas uppgå till 3 500 000 euro. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen kan 
ge upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av 
”Erasmus+”: Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av 
besluten nr 1719/2006/EG, nr 1720/2006/EG och nr 1298/2008/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 50). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 232/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett europeiskt 
grannskapsinstrument (EUT L 77, 15.3.2014, s. 27). 
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KAPITEL 22 04 — DET EUROPEISKA GRANNSKAPSINSTRUMENTET  (forts.) 

22 04 51 Slutförande på området den europeiska grannskapspolitiken och förbindelserna med Ryssland (före 2014)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 135 602 472 p.m. 298 597 906 512 715,50 394 708 483,73  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från föregående år. 

Anslaget ska även täcka kostnader för att slutföra finansprotokollen med Medelhavsländerna, däribland till exempel 
stöd till lånefaciliteten för investeringar och partnerskap mellan Europa och Medelhavsområdet via Europeiska 
investeringsbanken och genomförandet av ekonomiskt stöd som inte förvaltas av EIB enligt den tredje och fjärde 
generationen finansprotokoll med de sydliga Medelhavsländerna. Tredje protokollen omfattar perioden från och med 
den 1 november 1986 till och med den 31 oktober 1991 och fjärde protokollen omfattar perioden från och med den 
1 november 1991 till och med den 31 oktober 1996. 

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll nr 32, ska läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp  –  som 
härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster avsatta för 
särskilda ändamål i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 e), f) och g) i budgetförordningen, och medför 
avsättning av motsvarande anslag till denna del i utgiftsberäkningen och användning av dessa enligt bilagan  
”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”, som ingår i den allmänna budgeten. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av bidrag från medlemsstaterna och andra givarländer, i båda fallen 
inklusive från deras offentliga och halvstatliga organ, eller från internationella organisationer till förmån för särskilda 
biståndsprojekt eller program som med stöd i en grundläggande rättsakt finansieras av unionen och förvaltas av 
kommissionen på deras vägnar. Sådana bidrag, som förs upp under artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, utgör 
inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.2 b i budgetförordningen. De belopp som ska tas upp under 
budgetrubriken för administrativa stödutgifter kommer att fastställas utifrån bidragsavtalet för varje operativt 
program, med ett genomsnitt som inte överstiger 4 % av bidragen till motsvarande program i varje kapitel.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EEG) nr 2210/78 av den 26 september 1978 om slutande av samarbetsavtalet mellan Europeiska 
ekonomiska gemenskapen och Algeriet (EGT L 263, 27.9.1978, s. 1). 

Rådets förordning (EEG) nr 2211/78 av den 26 september 1978 om slutande av samarbetsavtalet mellan Europeiska 
ekonomiska gemenskapen och Marocko (EGT L 264, 27.9.1978, s. 1). 

Rådets förordning (EEG) nr 2212/78 av den 26 september 1978 om slutande av samarbetsavtalet mellan Europeiska 
ekonomiska gemenskapen och Tunisien (EGT L 265, 27.9.1978, s. 1). 

Rådets förordning (EEG) nr 2213/78 av den 26 september 1978 om slutande av samarbetsavtalet mellan Europeiska 
ekonomiska gemenskapen och Egypten (EGT L 266, 27.9.1978, s. 1). 
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KAPITEL 22 04  — DET EUROPEISKA GRANNSKAPSINSTRUMENTET  (forts.)  

22 04 51  (forts.)  

Rådets förordning (EEG) nr 2214/78 av den 26 september 1978 om slutande av samarbetsavtalet mellan Europeiska 
ekonomiska gemenskapen och Libanon (EGT L 267, 27.9.1978, s. 1). 

Rådets förordning (EEG) nr 2215/78 av den 26 september 1978 om slutande av samarbetsavtalet mellan Europeiska 
ekonomiska gemenskapen och Jordanien (EGT L 268, 27.9.1978, s. 1). 

Rådets förordning (EEG) nr 2216/78 av den 26 september 1978 om slutande av samarbetsavtalet mellan Europeiska 
ekonomiska gemenskapen och Syrien (EGT L 269, 27.9.1978, s. 1). 

Rådets förordning (EEG) nr 3177/82 av den 22 november 1982 om slutandet av ett protokoll om ekonomiskt och 
tekniskt samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Algeriet (EGT L 337, 29.11.1982, s. 1). 

Rådets förordning (EEG) nr 3178/82 av den 22 november 1982 om slutandet av ett protokoll om ekonomiskt och 
tekniskt samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Egypten (EGT L 337, 29.11.1982, s. 8). 

Rådets förordning (EEG) nr 3179/82 av den 22 november 1982 om slutandet av ett protokoll om ekonomiskt och 
tekniskt samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Jordanien (EGT L 337, 29.11.1982, s. 15). 

Rådets förordning (EEG) nr 3180/82 av den 22 november 1982 om slutandet av ett protokoll om ekonomiskt och 
tekniskt samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Libanon (EGT L 337, 29.11.1982, s. 22). 

Rådets förordning (EEG) nr 3181/82 av den 22 november 1982 om slutandet av ett protokoll om ekonomiskt och 
tekniskt samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Marocko (EGT L 337, 29.11.1982, s. 29). 

Rådets förordning (EEG) nr 3182/82 av den 22 november 1982 om slutandet av ett protokoll om ekonomiskt och 
tekniskt samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syrien (EGT L 337, 29.11.1982, s. 36). 

Rådets förordning (EEG) nr 3183/82 av den 22 november 1982 om slutandet av ett protokoll om ekonomiskt och 
tekniskt samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Tunisien (EGT L 337, 29.11.1982, s. 43). 

Rådets beslut 88/30/EEG av den 21 december 1987 om slutandet av ett protokoll om ekonomiskt och tekniskt 
samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Algeriet (EGT L 22, 27.1.1988, s. 1). 

Rådets beslut 88/31/EEG av den 21 december 1987 om slutandet av ett protokoll om ekonomiskt och tekniskt 
samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Egypten (EGT L 22, 27.1.1988, s. 9). 

Rådets beslut 88/32/EEG av den 21 december 1987 om slutandet av ett protokoll om ekonomiskt och tekniskt 
samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Jordanien (EGT L 22, 27.1.1988, s. 17). 
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KAPITEL 22 04 — DET EUROPEISKA GRANNSKAPSINSTRUMENTET  (forts.) 

22 04 51 (forts.)  

Rådets beslut 88/33/EEG av den 21 december 1987 om slutandet av ett protokoll om ekonomiskt och tekniskt 
samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Libanon (EGT L 22, 27.1.1988, s. 25). 

Rådets beslut 88/34/EEG av den 21 december 1987 om slutandet av ett protokoll om ekonomiskt och tekniskt 
samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Tunisien (EGT L 22, 27.1.1988, s. 33). 

Rådets beslut 88/453/EEG av den 30 juni 1988 om slutandet av ett protokoll om ekonomiskt och tekniskt samarbete 
mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Marocko (EGT L 224, 13.8.1988, s. 32). 

Rådets beslut 92/44/EEG av den 19 december 1991 om slutandet av ett protokoll om ekonomiskt och tekniskt 
samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Tunisien (EGT L 18, 25.1.1992, s. 34). 

Rådets beslut 92/206/EEG av den 16 mars 1992 om slutandet av ett protokoll om ekonomiskt och tekniskt 
samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Algeriet (EGT L 94, 8.4.1992, s. 13). 

Rådets beslut 92/207/EEG av den 16 mars 1992 om slutandet av ett protokoll om ekonomiskt och tekniskt 
samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Egypten (EGT L 94, 8.4.1992, s. 21). 

Rådets beslut 92/208/EEG av den 16 mars 1992 om slutandet av ett protokoll om ekonomiskt och tekniskt 
samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Jordanien (EGT L 94, 8.4.1992, s. 29). 

Rådets beslut 92/209/EEG av den 16 mars 1992 om slutandet av ett protokoll om ekonomiskt och tekniskt 
samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Libanon (EGT L 94, 8.4.1992, s. 37). 

Rådets förordning (EEG) nr 1762/92 av den 29 juni 1992 om genomförandet av protokollen om ekonomiskt och 
tekniskt samarbete som slutits av gemenskapen med icke-medlemsländer i Medelhavsområdet (EGT L 181, 
1.7.1992, s. 1). 

Rådets beslut 92/548/EEG av den 16 november 1992 om slutandet av ett protokoll om ekonomiskt och tekniskt 
samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Marocko (EGT L 352, 2.12.1992, s. 13). 

Rådets beslut 92/549/EEG av den 16 november 1992 om slutandet av ett protokoll om ekonomiskt och tekniskt 
samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syrien (EGT L 352, 2.12.1992, s. 21). 

Rådets beslut 94/67/EG av den 24 januari 1994 om slutandet av ett protokoll om ekonomiskt och tekniskt samarbete 
mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syrien (EGT L 32, 5.2.1994, s. 44). 

Rådets förordning (EG) nr 1734/94 av den 11 juli 1994 om ekonomiskt och tekniskt samarbete med Västbanken och 
Gaza (EGT L 182, 16.7.1994, s. 4). 

Rådets förordning (EG) nr 213/96 av den 29 januari 1996 om tillämpningen av finansieringsinstrument  ”EC 
Investment Partners” för länderna i Latinamerika, Asien, Medelhavsområdet och Sydafrika (EGT L 28, 6.2.1996, 
s. 2). 
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22 04 51  (forts.)  

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1638/2006 av den 24 oktober 2006 om fastställande av allmänna 
bestämmelser för upprättandet av ett Europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument (EUT L 310, 9.11.2006, 
s. 1). 

Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) 
nr 1260/1999 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25).  

22 04 52 Gränsöverskridande samarbete –  Bidrag från rubrik 1b (Regionalpolitik)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007–2013 för 
gränsöverskridande samarbete inom ramen för europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i punkterna 5 2 2 0 och 6 6 0 0 i den allmänna 
inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna artikel i enlighet med artikel 22.1 i budget- 
förordningen.  

Rättslig grund 

Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) 
nr 1260/1999 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1638/2006 av den 24 oktober 2006 om fastställande av allmänna 
bestämmelser för upprättandet av ett Europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument (EUT L 310, 9.11.2006, 
s. 1).  

22 04 77 Pilotprojekt och förberedande åtgärder 

22 04 77 03 Förberedande åtgärd  –  Ny strategi för Europa –  Medelhavsområdet för främjande av sysselsättning bland unga 
människor  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 171 362,70 
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22 04 77 (forts.)  
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Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

22 04 77 04 Pilotprojekt –  Finansiering av Europeiska grannskapspolitiken  –  Förberedelse av personal som sysslar med frågor 
som rör EU  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  1 930,57  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom detta pilotprojekt.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

22 04 77 05 Förberedande åtgärd  –  Återvinning av tillgångar till länder som upplevde den arabiska våren  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  273 579,—  
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Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka föregående års utestående åtaganden för den förberedande åtgärden.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

22 04 77 06 Pilotprojekt –  Utveckling av kunskapsbaserad europeisk journalism i relation till Europas grannar, genom utbildn- 
ingsinsatser tillhandahållna av Natolin Campus vid College of Europe  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 214 291,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

22 04 77 07 Förberedande åtgärd  –  Stöd till unionens grannländer för att genomföra återvinning av tillgångar  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 650 000,— 310 999,—  
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Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden. 

Denna förberedande åtgärd bygger på beprövade metoder som genomförs inom ramen för den unionsfinansierade 
förberedande åtgärden för att hjälpa den arabiska vårens länder att genomföra återvinning av tillgångar. Den 
förberedande åtgärden riktade sig till Egypten, Libyen och Tunisien för att främja återvinning av tillgångar efter 
2011 års revolutioner där flera tidigare ledare störtades, särskilt när det gäller det bilaterala juridiska samarbetet med 
unionens medlemsstater och andra länder. Detta har bland annat lett till en stärkt samordning mellan arabiska vårens 
länder och unionens medlemsstater när det gäller återvinning av tillgångar och att underlätta återvinning och 
återförande av över 300 miljoner USD. Mot denna bakgrund har tjänstemän från unionsmedlemsstater och höga 
tjänstemän från de ursprungliga mottagarländerna (däribland Libyens premiärminister, Egyptens riksåklagare och 
Tunisiens minister för statlig egendom) visat ett stort intresse av ett bredare, mer permanent unionsprogram för att 
genomföra återvinning av tillgångar som ska inkludera ovannämnda huvudverksamhet. 

1. Förstärkning av regionala plattformar för dialog, utbyte av bästa praxis och operativt samarbete (särskilt med 
unionens motparter) om återvinning av tillgångar. 

2. Förstärkning av lagstiftningen om beslagtagande och konfiskering av tillgångar som är kopplade till korruption. 

3. Mentorskap för personer i specialiserade fall rörande återvinning av tillgångar, för att producera bättre operativa 
rutiner för att spåra och återvinna stulna tillgångar. 

4. Teknisk rådgivning för att säkerställa återvunna stulna tillgångar går till högprioriterade utvecklingsbehov i 
nationella hälso- och utbildningssektorer för att bidra till att stabilisera unionens grannländer ytterligare. 

5. Teknisk rådgivning för att garantera större operativ harmonisering med både unionsnormer och FATF-normer 
(arbetsgruppen för finansiella åtgärder). 

6. Spridningen av evidensbaserad forskning för att förbättra kunskaperna om hur tillgångar försvinner genom 
korruption och stöld, samt för att informera beslutsfattare om hur utvecklingen hindras av att återvinningen av 
tillgångar försenas. 

7. Förstärkning av det civila samhällets roll genom att prioritera den slutliga användningen av återvunna tillgångar. 

Det bör noteras att GD DEVCO:s planerade övergripande projekt för att bekämpa penningtvätt och finansiering av 
terrorism (CRIS nummer: 038875) fokuserar huvudsakligen på insatser mot penningtvätt och finansiering av 
terrorism, medan denna åtgärd framför allt inriktas på att bistå mottagarländerna i verkliga, stora fall kopplade till 
korruption och andra former av organiserad brottslig verksamhet. Denna åtgärd är annorlunda till sin natur, men 
kommer att tjäna som ett användbart komplement till GD DEVCO:s projekt och stärka effekterna av detta. 
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Med tanke på det värde som arbetet med att återvinna tillgångar har gett EU:s grannar, ägandet genom nationella 
motparter och de resultat som hittills har uppnåtts genom den preliminära förberedande åtgärden, kommer denna 
åtgärd att vara mycket viktig för Tunisien och Libyen samt för andra sydliga länder inom grannskapspolitiken 
(Jordanien och Libanon). Egypten kommer att delta i regionövergripande verksamhet. Åtgärden skiljer sig 
visserligen markant från andra pågående och planerade projekt, men kommer ändå att stärka och komplettera 
insatser för att hjälpa dessa länder att bekämpa korruption, penningtvätt, finansiering av terrorism och andra former 
av organiserad brottslighet. Denna åtgärd kommer också att direkt stödja befintliga unionssanktioner och FN- 
sanktioner mot länder i Mellanöstern och Nordafrika.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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AVDELNING 23 

HUMANITÄRT BISTÅND OCH CIVILSKYDD 

Allmän sammanfattning av anslag (2020 och 2019) och genomförande (2018)  

Avdelning 
Kapitel 

Rubrik 
Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

23 01 ADMINISTRATIVA 
UTGIFTER FÖR POLITI- 
KOMRÅDET 
HUMANITÄRT BISTÅND 
OCH CIVILSKYDD 53 883 478 53 883 478 47 725 475 47 725 475 48 414 242,03 48 414 242,03 

23 02 HUMANITÄRT BISTÅND, 
LIVSMEDELSBISTÅND 
OCH KATASTROF- 
BEREDSKAP 1 092 234 779 1 197 700 000 1 642 271 335 1 593 740 000 1 520 576 595,76 1 494 297 195,31 

23 03 UNIONENS CIVILSKYDDS- 
MEKANISM 174 899 000 93 067 750 55 902 000 48 315 041 42 264 396,29 43 463 474,55  

Reserver (40 02 41) 117 200 000 54 760 000 

174 899 000 93 067 750 173 102 000 103 075 041 42 264 396,29 43 463 474,55 

23 04 INITIATIVET EU- 
FRIVILLIGA FÖR 
HUMANITÄRT ARBETE 19 355 000 17 584 960 18 365 000 14 881 584 19 049 260,73 15 217 130,51  

Avdelning 23 – Totalt 1 340 372 257 1 362 236 188 1 764 263 810 1 704 662 100 1 630 304 494,81 1 601 392 042,40  

Reserver (40 02 41) 117 200 000 54 760 000 

1 340 372 257 1 362 236 188 1 881 463 810 1 759 422 100 1 630 304 494,81 1 601 392 042,40  
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AVDELNING 23 

HUMANITÄRT BISTÅND OCH CIVILSKYDD 

KAPITEL 23 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET HUMANITÄRT BISTÅND OCH CIVILSKYDD  

Artiklarna 1, 2, 3 och 5 redovisas i närmare detalj i kapitel XX 01 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 2018–2020 

23 01 ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR 
POLITIKOMRÅDET HUMANITÄRT 
BISTÅND OCH CIVILSKYDD  

23 01 01 Utgifter avseende tjänstemän och tillfälligt 
anställda inom politikområdet Humanitärt 
bistånd och civilskydd  5,2 32 525 399 28 584 545 27 456 693,—  84,42  

23 01 02 Extern personal och andra administrativa 
utgifter för politikområdet Humanitärt 
bistånd och civilskydd  

23 01 02 01 Extern personal 5,2 6 370 953 4 587 606 3 265 307,—  51,25 

23 01 02 11 Andra administrativa utgifter 5,2 2 008 315 1 912 327 1 822 148,07 90,73  

Artikel 23 01 02  – Delsumma 8 379 268 6 499 933 5 087 455,07 60,71  

23 01 03 Utgifter avseende utrustning och tjänster för 
informations- och kommunikationsteknik 
inom politikområdet Humanitärt bistånd och 
civilskydd  5,2 2 133 590 1 916 332 2 198 269,23 103,03  

23 01 04 Stödutgifter avseende verksamhet och 
program inom politikområdet Humanitärt 
bistånd och civilskydd  

23 01 04 01 Stödutgifter för humanitärt bistånd, livsmedels- 
bistånd och katastrofberedskap 4 9 589 221 9 552 665 12 578 824,73 131,18  

Artikel 23 01 04  –  Delsumma 9 589 221 9 552 665 12 578 824,73 131,18  

23 01 06 Genomförandeorgan  

23 01 06 01 Genomförandeorganet för utbildning, audiovi- 
suella medier och kultur –  Bidrag från 
initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete 4 1 256 000 1 172 000 1 093 000,—  87,02  

Artikel 23 01 06  – Delsumma 1 256 000 1 172 000 1 093 000,—  87,02  

Kapitel 23 01 –  Totalt 53 883 478 47 725 475 48 414 242,03 89,85  

23 01 01 Utgifter avseende tjänstemän och tillfälligt anställda inom politikområdet Humanitärt bistånd och civilskydd  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

32 525 399 28 584 545 27 456 693,—  

III/1202 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 23 —  HUMANITÄRT BISTÅND OCH CIVILSKYDD



 

KAPITEL 23 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET HUMANITÄRT BISTÅND OCH CIVILSKYDD  (forts.)  

23 01 02 Extern personal och andra administrativa utgifter för politikområdet Humanitärt bistånd och civilskydd  

23 01 02 01 Extern personal  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

6 370 953 4 587 606 3 265 307,—  

23 01 02 11 Andra administrativa utgifter  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

2 008 315 1 912 327 1 822 148,07  

23 01 03 Utgifter avseende utrustning och tjänster för informations- och kommunikationsteknik inom politikområdet 
Humanitärt bistånd och civilskydd  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

2 133 590 1 916 332 2 198 269,23  

23 01 04 Stödutgifter avseende verksamhet och program inom politikområdet Humanitärt bistånd och civilskydd  

23 01 04 01 Stödutgifter för humanitärt bistånd, livsmedelsbistånd och katastrofberedskap  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

9 589 221 9 552 665 12 578 824,73  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka stödutgifter som direkt kan knytas till förverkligandet av målen för den humanitära 
biståndspolitiken. Detta omfattar bland annat följande: 

—  Utgifter för tekniskt och administrativt stöd som inte omfattar offentlig myndighetsutövning och som kommis- 
sionen lagt ut på entreprenad genom tillfälliga tjänsteavtal.  

—  Avgifter och ersättningsberättigande utgifter som uppkommit genom tjänsteavtal om revision och utvärdering av 
samarbetspartners till och åtgärder som vidtas av generaldirektoratet för europeiskt civilskydd och humanitära 
biståndsåtgärder (Echo). 

—  Utgifter för studier, informationssystem och publikationer, för upplysnings- och informationskampanjer samt för 
andra åtgärder för att synliggöra och framhäva biståndets unionskaraktär. 

5.7.2019 SV III/1203Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 23  — HUMANITÄRT BISTÅND OCH CIVILSKYDD



 

KAPITEL 23 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET HUMANITÄRT BISTÅND OCH CIVILSKYDD  (forts.)  

23 01 04 (forts.) 

23 01 04 01 (forts.) 

—  Utgifter för extern personal vid huvudkontoret (kontraktsanställda, utsända nationella experter eller interims- 
anställda) för högst 1 800 000 EUR. Denna personal ska ta över de uppgifter som har skötts av externa 
uppdragstagare, handlägga samarbetet med enskilda experter samt förvalta program i tredjeländer. Beloppet, 
som baseras på en kostnad beräknad per person och år, är avsett att täcka lönekostnaderna för den externa 
personalen i fråga samt kostnaderna för utbildning, möten och tjänsteresor samt informationsteknik- och 
telekostnader med anknytning till deras arbetsuppgifter.  

—  Utgifter för inköp och underhåll av säkerhetsutrustning, specialiserade it- och kommunikationsverktyg samt 
utgifter för tekniska tjänster som behövs för inrättandet och driften av centrumet för katastrofberedskap. Detta 
centrum för krisberedskap ska vara operativt 24 timmar om dygnet och ansvara för samordningen av unionens 
civilskyddsinsatser i katastrofsituationer, särskilt för att garantera konsekvens och effektivt samarbete mellan de 
aktörer som bidrar med civilskydd respektive med humanitärt bistånd. 

—  Utgifter för utveckling, underhåll, drift och stöd av informationssystem som är avsedda för internt bruk eller för 
att förbättra kopplingen mellan utveckling och humanitärt bistånd på viktiga områden såsom livsmedelsbistånd 
och näringsfrågor, samordning mellan kommissionen och andra institutioner, nationella förvaltningar och andra 
organ, icke-statliga organisationer, andra partner i fråga om humanitärt bistånd och experter på området vid 
generaldirektoratet för europeiskt civilskydd och humanitära biståndsåtgärder (Echo). 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom ekonomiska bidrag från 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer, eller från andra organ än dem som inrättats inom ramen för EUF- 
fördraget eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsprojekt eller program som finansieras av unionen och 
förvaltas av kommissionen. Sådana bidrag, som tas upp i artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, utgör inkomster 
avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.2 a ii och e i budgetförordningen. Beloppen under denna budgetrubrik 
för administrativa stödutgifter kommer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i budgetförordningen, att 
fastställas utifrån bidragsavtalet för varje operativt program. Inom varje kapitel ska dessa administrativa stödutgifter 
i genomsnitt inte överstiga 4 % av de samlade bidragen till motsvarande program. 

Detta anslag täcker de administrativa utgifterna artiklarna 23 02 01 och 23 02 02.  

23 01 06 Genomförandeorgan  

23 01 06 01 Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur –  Bidrag från initiativet EU-frivilliga för 
humanitärt arbete  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

1 256 000 1 172 000 1 093 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka den del av driftskostnaderna för genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella 
medier och kultur som uppkommer med anledning av den förvaltning av initiativet EU-frivilliga för humanitärt 
arbete som byrån anförtrotts enligt kapitel 23 04. 

III/1204 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 23 —  HUMANITÄRT BISTÅND OCH CIVILSKYDD



 

KAPITEL 23 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET HUMANITÄRT BISTÅND OCH CIVILSKYDD  (forts.)  

23 01 06  (forts.) 

23 01 06 01 (forts.) 

Rättslig grund 

Rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar 
för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram (EGT L 11, 16.1.2003, s. 1). 

Kommissionens genomförandebeslut 2013/776/EU av den 18 december 2013 om inrättande av genomför- 
andeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur och om upphävande av beslut 2009/336/EG (EUT L 343, 
19.12.2013, s. 46). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 375/2014 av den 3 april 2014 om inrättande av en europeisk 
frivilligkår för humanitärt bistånd (initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete) (EUT L 122, 24.4.2014, s. 1).  

Referensrättsakter  

Kommissionens beslut C(2013) 9189 av den 18 december 2013 om delegering av befogenheter till genomför- 
andeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur i syfte att utföra uppgifter som hänger samman med 
genomförandet av unionsprogram inom utbildning, audiovisuella medier och kultur, och i synnerhet användning av 
anslagen i unionens allmänna budget och för EUF. 

5.7.2019 SV III/1205Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 23  — HUMANITÄRT BISTÅND OCH CIVILSKYDD

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2003&mm=01&jj=16&type=L&nnn=011&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=12&jj=19&type=L&nnn=343&pppp=0046&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2014&mm=04&jj=24&type=L&nnn=122&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 23 02 —  HUMANITÄRT BISTÅND, LIVSMEDELSBISTÅND OCH KATASTROFBEREDSKAP 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

23 02 HUMANITÄRT 
BISTÅND, LIVSME- 
DELSBISTÅND OCH 
KATASTROFBE- 
REDSKAP  

23 02 01 Tillhandahållande av 
snabbt, verksamt och 
behovsbaserat 
humanitärt bistånd och 
livsmedelsbistånd  4 1 042 234 779 1 144 000 000 1 592 271 335 1 540 690 000 1 470 076 595,76 1 446 290 593,09 126,42 

23 02 02 Katastrofförebyggande, 
katastrofriskreducering 
och katastrofberedskap  4 50 000 000 53 700 000 50 000 000 52 800 000 50 000 000,—  48 006 602,22 89,40  

23 02 77 Pilotprojekt och 
förberedande åtgärder  

23 02 77 01 Pilotprojekt - Säker- 
ställande av effektivt 
bistånd till offer för 
sexuellt och könsre- 
laterat våld i humanitära 
sammanhang 4 p.m. p.m. p.m. 250 000 500 000,—  0,— 

Artikel 23 02 77 –  
Delsumma 

p.m. p.m. p.m. 250 000 500 000,—  0,— 

Kapitel 23 02 –  Totalt 1 092 234 779 1 197 700 000 1 642 271 335 1 593 740 000 1 520 576 595,76 1 494 297 195,31 124,76 

23 02 01 Tillhandahållande av snabbt, verksamt och behovsbaserat humanitärt bistånd och livsmedelsbistånd  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

1 042 234 779 1 144 000 000 1 592 271 335 1 540 690 000 1 470 076 595,76 1 446 290 593,09  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av humanitärt bistånd och åtgärder för livsmedelsbistånd av humanitärt 
slag för att hjälpa människor i tredjeland –  dvs. utanför unionen –  som blivit offer för konflikter eller katastrofer, 
både naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor (krig, uppror, stridigheter etc.) eller jämförbara 
krislägen så länge det behövs för att uppfylla de humanitära behov som sådana situationer ger upphov till. Det 
kommer att genomföras i enlighet med bestämmelserna om humanitärt bistånd i rådets förordning (EG) nr 1257/96. 

Biståndet ska beviljas utan diskriminering eller negativ åtskillnad med avseende på offrens ras, etniska tillhörighet, 
religion, funktionsnedsättning, kön, ålder, nationalitet eller politiska tillhörighet. Biståndet tillhandahålls i enlighet 
med internationell humanitär rätt och bör inte omfattas av restriktioner som påförs av andra partnergivare, så länge 
det behövs för att uppfylla de humanitära behov som sådana situationer ger upphov till. 

Detta anslag är även avsett att täcka inköp och leverans av de produkter och den materiel som är nödvändiga för 
genomförandet av åtgärder för humanitärt bistånd, inbegripet byggande av bostäder eller skydd för de berörda 
befolkningarna, återanpassnings- och återuppbyggnadsarbeten på kort sikt, särskilt avseende infrastruktur och 
utrustning, kostnader för utlandsstationerad och lokalanställd extern personal, lagring, internationella eller nationella 
transporter, logistiskt stöd och distribution av hjälpen samt andra åtgärder som syftar till att underlätta fritt tillträde 
till mottagarna av biståndet. 

III/1206 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 23 —  HUMANITÄRT BISTÅND OCH CIVILSKYDD



 

KAPITEL 23 02 — HUMANITÄRT BISTÅND, LIVSMEDELSBISTÅND OCH KATASTROFBEREDSKAP  (forts.)  

23 02 01 (forts.)  

Anslaget får användas för att finansiera inköp och leverans av livsmedel, utsäde, djur eller övriga produkter och 
annan utrustning som behövs för att förverkliga de humanitära livsmedelsbiståndsinsatserna. 

Anslaget kan även täcka andra kostnader som har direkt anknytning till genomförandet av humanitära insatser och 
kostnaderna för de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra insatser för livsmedelsbistånd av humanitärt slag 
inom erforderliga tidsramar och på villkor som på samma gång svarar mot mottagarnas behov och målen avseende 
största möjliga kostnadseffektivitet och bättre insyn. 

Det ska bland annat täcka  

—  åtgärder för att skapa en gynnsam miljö och ge tillgång till utbildning av hög kvalitet i humanitära nödsitu- 
ationer, vilket inbegriper grundläggande arbeten för återställande och återuppbyggnad av skolbyggnader och 
anläggningar, psykosocialt stöd, utbildning av lärare samt tillhandahållande av produkter och utrustning som 
behövs för genomförandet av humanitära biståndsinsatser som avser tillgång till utbildning,  

—  genomförbarhetsstudier för humanitära insatser, uppföljning av humanitära projekt och planer samt informa- 
tionskampanjer och andra åtgärder för att öka de humanitära insatsernas synlighet, 

—  övervaknings- och uppföljningsåtgärder för humanitära projekt och planer, samt främjande och utveckling av 
initiativ som syftar till att öka samordningen och samarbetet för att förbättra biståndets effektivitet och 
uppföljningen av projekten och planerna,  

—  övervakning och samordning av genomförandet av de insatser som utgör berörd verksamhet för humanitärt 
bistånd och livsmedelsbistånd, i synnerhet villkoren för anskaffande, leverans, distribution och användande av de 
berörda produkterna, inklusive användande av motpartsmedel,  

—  åtgärder för förstärkning av unionens samordning med medlemsstaterna, andra givarländer, internationella 
organisationer och institutioner, i synnerhet sådana som ingår i Förenta nationernas organisation, icke-statliga 
organisationer samt organisationer som representerar icke-statliga organisationer, 

—  finansiering av kontrakt för tekniskt stöd för att främja utbyte av teknisk know-how och av erfarenheter mellan 
humanitära organisationer och organ i unionen, eller mellan dessa och de i tredjeland, 

—  undersökningar och utbildning med anknytning till uppnåendet av målen för unionens politik för humanitärt 
bistånd och livsmedelsbistånd,  

—  verksamhetsbidrag och bidrag till löpande kostnader till förmån för humanitära nätverk,  

—  humanitära åtgärder för minröjning, inbegripet åtgärder för att informera lokalbefolkningen om truppminor,  

—  utgifter som uppkommit för nätverket för humanitärt bistånd (Noha), enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1257/ 
96. Detta är en ettårig tvärvetenskaplig påbyggnadsexamen i humanitärt hjälparbete i vilken flera universitet 
deltar och som utformats i syfte att främja en högre grad av professionalism hos dem som arbetar med 
humanitärt bistånd,  

—  transport och distribution av bistånd, inklusive eventuella relaterade insatser, som till exempel försäkringar, 
lastning, lossning, samordning etc., 

5.7.2019 SV III/1207Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 23  — HUMANITÄRT BISTÅND OCH CIVILSKYDD



 

KAPITEL 23 02 —  HUMANITÄRT BISTÅND, LIVSMEDELSBISTÅND OCH KATASTROFBEREDSKAP  (forts.) 

23 02 01  (forts.)  

—  nödvändiga åtgärder till stöd för programplanering, samordning och bästa möjliga genomförande av biståndet, 
vilkas finansiering inte täcks av andra anslag, till exempel exceptionella transport- och lagringsåtgärder, 
desinficering, bearbetning eller beredning av livsmedel på platsen, konsulttjänster, tekniskt bistånd och 
utrustning som direkt kan knytas till genomförandet av biståndet (verktyg, redskap, bränsle etc.),  

—  pilotprojekt som rör nya metoder för transport, förpackning eller lagring, studier av livsmedelsbiståndsinsatser, 
insatser för att öka de humanitära åtgärdernas synlighet samt informationskampanjer riktade till allmänheten,  

—  lagring av livsmedel (inbegripet administrativa utgifter, terminskontrakt med eller utan option, utbildning av 
tekniker, inköp av emballage och mobila lagringsenheter, kostnader för underhåll och reparationer av lager etc.), 
samt 

—  det tekniska bistånd som är nödvändigt för att förbereda och genomföra humanitära projekt som genomförs av 
generaldirektoratet för europeiskt civilskydd och humanitära biståndsåtgärder (Echo) över hela världen, särskilt 
utgifter för kontrakt för enskilda experter på platsen och för infrastruktur och logistik, vilka täckts av förskott och 
utgiftsbemyndiganden. 

I syfte att garantera full insyn i budgeten i enlighet med artikel 62 och artiklarna 154–156 i budgetförordningen ska 
kommissionen, när den ingår eller ändrar avtal om internationella organisationers förvaltning och genomförande av 
projekt, se till att dessa organisationer förbinder sig att sända alla sina interna och externa revisionsrapporter vad 
gäller användningen av unionsmedel till Europeiska revisionsrätten och till kommissionens internrevisor. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster från ytterligare bidrag som ställs till förfogande av 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer eller från andra organ än de som inrättats enligt fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsprojekt eller 
program som finansieras av unionen och förvaltas av kommissionen. Sådana bidrag, som förs upp under artikel 6 3 3 
i inkomstberäkningen, utgör inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.2 a) led ii och e) i budgetför- 
ordningen. Motsvarande belopp beräknas uppgå till 133 000 000 euro i betalningsbemyndiganden. De belopp som 
ska tas upp under budgetrubriken för administrativa stödutgifter kommer, utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 235.5 i budgetförordningen, att fastställas utifrån bidragsavtalet för varje operativt program, med ett 
genomsnitt som inte överstiger 4 % av bidragen till motsvarande program i varje kapitel. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i punkterna 4 0 1 1 och 6 6 0 0 i den allmänna 
inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag under denna artikel i enlighet med artikel 22.1 i budget- 
förordningen.  

Rättslig grund 

Rådets förordning (EG) nr 1257/96 av den 20 juni 1996 om humanitärt bistånd (EGT L 163, 2.7.1996, s. 1). 

23 02 02 Katastrofförebyggande, katastrofriskreducering och katastrofberedskap  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

50 000 000 53 700 000 50 000 000 52 800 000 50 000 000,—  48 006 602,22 

III/1208 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 
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KAPITEL 23 02 — HUMANITÄRT BISTÅND, LIVSMEDELSBISTÅND OCH KATASTROFBEREDSKAP  (forts.)  

23 02 02 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av insatser för förberedelser inför eller förebyggande av katastrofer 
eller jämförbara krislägen och se till att varningssystem utvecklas för alla typer av naturkatastrofer (översvämningar, 
cykloner, vulkanutbrott etc.), inklusive inköp och transport av eventuell utrustning som behövs för detta ändamål. 

Anslaget kan även täcka varje annan utgift som har direkt anknytning till genomförandet av katastrofberedskapsins- 
atser, som exempelvis 

—  finansiering av vetenskapliga studier om förebyggande av katastrofer, 

—  inrättande av beredskapslager och utrustning för användning i samband med humanitära biståndsinsatser,  

—  det tekniska bistånd som är nödvändigt för att förbereda och genomföra projekt för katastrofberedskap som 
generaldirektoratet för humanitärt bistånd och civilskydd genomför över hela världen, särskilt utgifter för 
kontrakt för enskilda experter på platsen och för infrastruktur och logistik, vilka täckts av förskott och 
utgiftsbemyndiganden. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster från ytterligare bidrag som ställs till förfogande av 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer eller från andra organ än de som inrättats enligt fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsprojekt eller 
program som finansieras av unionen och förvaltas av kommissionen. Sådana bidrag, som förs upp under artikel 6 3 3 
i inkomstberäkningen, utgör inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.2 a) led ii och e) i budgetför- 
ordningen. De belopp som ska tas upp under budgetrubriken för administrativa stödutgifter kommer, utan att det 
påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i budgetförordningen, att fastställas utifrån bidragsavtalet för varje operativt 
program, med ett genomsnitt som inte överstiger 4 % av bidragen till motsvarande program i varje kapitel. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen kan 
ge upphov till ytterligare anslag under denna artikel i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 1257/96 av den 20 juni 1996 om humanitärt bistånd (EGT L 163, 2.7.1996, s. 1). 

23 02 77 Pilotprojekt och förberedande åtgärder  

23 02 77 01 Pilotprojekt - Säkerställande av effektivt bistånd till offer för sexuellt och könsrelaterat våld i humanitära 
sammanhang  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 250 000 500 000,— 0,—  

5.7.2019 SV III/1209Förslag till allmän budget 2020 
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KAPITEL 23 02 —  HUMANITÄRT BISTÅND, LIVSMEDELSBISTÅND OCH KATASTROFBEREDSKAP  (forts.) 

23 02 77  (forts.)  

23 02 77 01 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 23 03 — UNIONENS CIVILSKYDDSMEKANISM  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

% Betalningar 
2018–2020 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

23 03 UNIONENS CIVILS- 
KYDDSMEKANISM  

23 03 01 Katastrofförebyggande och 
katastrofberedskap  

23 03 01 01 Katastrofförebyggande och 
katastrofberedskap inom 
unionen 3 137 788 000 63 000 000 28 256 000 23 200 000 30 183 918,77 31 623 481,27 50,20  

Reserver (40 02 41) 105 900 000 46 560 000 

137 788 000 63 000 000 134 156 000 69 760 000 30 183 918,77 31 623 481,27 

23 03 01 02 Katastrofförebyggande och 
katastrofberedskap i tredje- 
länder 4 6 029 000 5 206 250 5 846 000 5 819 041 5 113 685,40 5 912 222,76 113,56 

23 03 01 03 Europeiska solidaritetskåren  
– Bidrag från civilskydds- 
mekanismen för unionen 3 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000,—  1 500 000,—  75,00  

Artikel 23 03 01 –  
Delsumma 

145 817 000 70 206 250 36 102 000 31 019 041 37 297 604,17 39 035 704,03 55,60  

Reserver (40 02 41) 105 900 000 46 560 000 

145 817 000 70 206 250 142 002 000 77 579 041 37 297 604,17 39 035 704,03 

23 03 02 Snabba och effektiva 
katastrofinsatser vid större 
katastrofer  

23 03 02 01 Snabba och effektiva 
katastrofinsatser vid större 
katastrofer inom unionen 3 16 382 000 12 000 000 4 100 000 3 700 000 2 342 764,—  910 697,99 7,59  

Reserver (40 02 41) 9 300 000 6 200 000 

16 382 000 12 000 000 13 400 000 9 900 000 2 342 764,—  910 697,99 

5.7.2019 SV III/1211Förslag till allmän budget 2020 
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KAPITEL 23 03 — UNIONENS CIVILSKYDDSMEKANISM  (forts.) 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

% Betalningar 
2018–2020 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar  

23 03 02 (forts.) 

23 03 02 02 Snabba och effektiva 
katastrofinsatser vid större 
katastrofer i tredjeländer 4 12 700 000 10 500 000 15 700 000 12 846 000 1 418 928,12 2 655 691,93 25,29  

Reserver (40 02 41) 2 000 000 2 000 000 

12 700 000 10 500 000 17 700 000 14 846 000 1 418 928,12 2 655 691,93 

Artikel 23 03 02  –  
Delsumma 

29 082 000 22 500 000 19 800 000 16 546 000 3 761 692,12 3 566 389,92 
15,85  

Reserver (40 02 41) 11 300 000 8 200 000 

29 082 000 22 500 000 31 100 000 24 746 000 3 761 692,12 3 566 389,92 

23 03 51 Slutförande av program 
och åtgärder på civilskydd- 
sområdet inom unionen 
(före 2014)  3 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

23 03 77 Pilotprojekt och 
förberedande åtgärder  

23 03 77 03 Pilotprojekt  –  System för 
tidig varning vid naturkat- 
astrofer 3 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 499 850,60 

23 03 77 04 Förberedande åtgärd - 
Nätverk av europeiska 
knutpunkter för civilskydd 
och krishantering 4 p.m. 361 500 p.m. 750 000 1 205 100,—  361 530,—  100,01 

Artikel 23 03 77  – 
Delsumma 

p.m. 361 500 p.m. 750 000 1 205 100,—  861 380,60 238,28  

Kapitel 23 03 – Totalt 174 899 000 93 067 750 55 902 000 48 315 041 42 264 396,29 43 463 474,55 46,70  

Reserver (40 02 41) 117 200 000 54 760 000 

174 899 000 93 067 750 173 102 000 103 075 041 42 264 396,29 43 463 474,55 
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KAPITEL 23 03 — UNIONENS CIVILSKYDDSMEKANISM  (forts.)  

23 03 01 Katastrofförebyggande och katastrofberedskap  

23 03 01 01 Katastrofförebyggande och katastrofberedskap inom unionen  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

23 03 01 01 137 788 000 63 000 000 28 256 000 23 200 000 30 183 918,77 31 623 481,27  

Reserver (40 02 41) 105 900 000 46 560 000  

Totalt 137 788 000 63 000 000 134 156 000 69 760 000 30 183 918,77 31 623 481,27  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för civilskydd. Det syftar till att stödja, samordna och komplettera de åtgärder 
som genomförs av medlemsstaterna och de Eftastater och kandidatländer som har tecknat avtal med unionen om 
beredskapsåtgärder och förebyggande åtgärder i samband med naturkatastrofer och katastrofer som orsakats av 
människor, även terroristdåd, tekniska och olyckor med radioaktiva ämnen eller miljöolyckor, havsförorening och 
akuta hälsorisker, som inträffar inom unionen. Det syftar även till att underlätta ett närmare samarbete mellan 
medlemsstaterna i fråga om civilskydd. 

Det täcker i synnerhet följande:  

—  Förebyggande åtgärder som syftar till att stödja och främja medlemsstaternas riskbedömning och riskkart- 
läggning, t.ex. spridning av god praxis, sammanställning och spridning av information från medlemsstaterna om 
riskhanteringsverksamhet, bl.a. inbördes utvärderingar.  

— Inrättande av en ”europeisk insatskapacitet vid katastrofer”, en pool av resurser och utrustning som kan ställas 
till medlemsstaternas förfogande i nödsituationer.  

—  Utarbetande och förvaltning av en certifierings- och registreringsprocess för den europeiska insatskapaciteten vid 
katastrofer. Detta innefattar också utveckling av kapacitetsmål och kvalitetskrav.  

—  Identifiering av betydande kapacitetsluckor i den europeiska insatskapaciteten vid katastrofer och stöd till 
utvecklande av erforderlig kapacitet. 

—  Identifiering av insatsexperter, insatsmoduler och annat stöd som finns att tillgå i medlemsstaterna för 
hjälpinsatser vid nödsituationer. 

—  Utveckling och upprätthållande av ett nätverk av utbildade experter från medlemsstaterna som vid huvudkontoret 
ska kunna bistå centrumet för katastrofberedskap i dess övervaknings-, informations- och samordningsuppgifter.  

— Ett program för att lära av erfarenheter från insatser och övningar på civilskyddsområdet inom ramen för 
unionens civilskyddsmekanism.  

—  Ett program för att utbilda insatsgrupper, extern personal och experter, i syfte att tillhandahålla kunskap och 
verktyg för att de verkningsfullt ska kunna delta i unionsinsatser, och utarbeta gemensamma normer för 
europeiska insatser. 
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KAPITEL 23 03 —  UNIONENS CIVILSKYDDSMEKANISM  (forts.) 

23 03 01 (forts.) 

23 03 01 01  (forts.) 

—  Förvaltning av ett utbildningsnätverk som är öppet för utbildningscentrumen för civilskyddspersonal och annan 
personal som arbetar med katastrofhantering för att ge vägledning om civilskyddsutbildning på unionsnivå och 
internationell nivå. 

—  Förvaltning av ett övningsprogram som inbegriper övningar vid ledningscentraler, fullskaliga övningar och 
övningar för civilskyddsmodulerna för att testa samverkansförmågan, utbilda civilskyddspersonal och skapa 
gemensamma normer för insatser.  

—  Utbyten av experter för att öka förståelsen av unionens civilskydd och utväxla information och erfarenheter.  

—  Informations- och kommunikationssystem, i synnerhet Cecis (det gemensamma kommunikations- och informa- 
tionssystemet för olyckor), som underlättar utbytet av information med medlemsstaterna i kritiska situationer –  
för att förbättra effektiviteten och göra det möjligt att utbyta information av sekretessgraden  ”EU classified”. De 
utgifter som täcks avser systemutveckling, underhåll, drift och support (hårdvara, mjukvara och tjänster). 
Kostnader för projektförvaltning, kvalitetskontroll, säkerhet, dokumentation och utbildning i samband med 
införandet av sådana system täcks också.  

—  Undersökning och utveckling av civilskyddsmoduler i den mening som avses i artikel 4 i beslut nr 1313/2013/ 
EU, inbegripet stöd för att förbättra deras samverkansförmåga.  

—  Undersökning och utveckling av system för uppspårning och varning vid katastrofer.  

—  Undersökning och utarbetande av scenarier, kartläggning av tillgångar och utarbetande av planer för utpla- 
ceringen av insatskapacitet.  

—  Workshoppar, seminarier, projekt, studier, enkäter, utveckling av modeller, scenarier och beredskapsplanering, 
stöd till kapacitetsuppbyggnad, demonstrationsprojekt; tekniköverföring, medvetandehöjande åtgärder, 
information, kommunikation och övervakning, bedömning och utvärdering.  

— Annan stödjande och kompletterande verksamhet som krävs inom ramen för unionens civilskyddsmekanism för 
att uppnå ett gott skydd mot katastrofer och stärka unionens beredskap inför katastrofer.  

—  Utgifter för revision och utvärdering som ingår i unionens civilskyddsmekanism. 

Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 
och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna punkt. Dessa belopp –  som härrör från Eftastaternas 
bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda 
utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför avsättning av 
motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”  som fogas 
till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster från kandidatländernas eller, i tillämpliga fall, de potentiella kandidaternas på västra Balkan 
deltagande i unionsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag 
ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. 
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KAPITEL 23 03 — UNIONENS CIVILSKYDDSMEKANISM  (forts.)  

23 03 01 (forts.) 

23 03 01 01  (forts.) 

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU av den 17 december 2013 om en civilskyddsmekanism för 
unionen (EUT L 347, 20.12.2013, s. 924). 

23 03 01 02 Katastrofförebyggande och katastrofberedskap i tredjeländer  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

6 029 000 5 206 250 5 846 000 5 819 041 5 113 685,40 5 912 222,76  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för civilskydd. Det syftar till att stödja, samordna och komplettera de åtgärder 
som genomförs av medlemsstaterna och de Eftaländer, anslutande länder och kandidatländer och potentiella 
kandidater som har tecknat avtal med unionen om beredskapsåtgärder och förebyggande åtgärder i samband med 
naturkatastrofer och katastrofer som orsakats av människor, såsom terroristdåd, tekniska och olyckor med radio- 
aktiva ämnen eller miljöolyckor, havsförorening och akuta hälsorisker, som inträffar i tredjeländer. Det ska särskilt 
täcka medlemsstaternas mobilisering av experter för bedömning av behoven av katastrofförebyggande och 
beredskap i tredjeland i händelse av katastrof, samt av grundläggande logistikstöd till sådana experter. 

Syftet är också att ge ekonomiskt stöd till vissa åtgärder enligt artiklarna 21 och 22 i beslut nr 1313/2013/EU till 
kandidatländer som inte deltar i unionens civilskyddsmekanism och länder som omfattas av den europeiska 
grannskapspolitiken i den mån de kompletterar finansiering från föranslutningsinstrumentet och europeiska 
grannskaps- och partnerskapsinstrumentet. 

Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 
och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna punkt. Dessa belopp  –  som härrör från Eftastaternas 
bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda 
utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför avsättning av 
motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”  som fogas 
till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster från kandidatländernas bidrag för deltagande i unionsprogrammen och i förekommande fall 
från de potentiella kandidaterna på västra Balkan, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda 
till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen kan 
ge upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen. 
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KAPITEL 23 03 —  UNIONENS CIVILSKYDDSMEKANISM  (forts.) 

23 03 01 (forts.) 

23 03 01 02  (forts.) 

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU av den 17 december 2013 om en civilskyddsmekanism för 
unionen (EUT L 347, 20.12.2013, s. 924). 

23 03 01 03 Europeiska solidaritetskåren  – Bidrag från civilskyddsmekanismen för unionen  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000,— 1 500 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka det ekonomiska bidraget från civilskyddsmekanismen för unionen till Europeiska 
solidaritetskåren i linje med dess allmänna och särskilda mål. 

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll nr 32, ska läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa belopp  –  som 
härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster avsatta för 
särskilda ändamål i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b), e) och f) i budgetförordningen, och medför 
avsättning av motsvarande anslag till denna del i utgiftsberäkningen och användning av dessa enligt bilagan 
”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”, som ingår i den allmänna budgeten.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU av den 17 december 2013 om en civilskyddsmekanism för 
unionen (EUT L 347, 20.12.2013, s. 924). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1475 av den 2 oktober 2018 om fastställande av den rättsliga 
ramen för den europeiska solidaritetskåren och om ändring av förordning (EU) nr 1288/2013, förordning (EU) nr 
1293/2013 och beslut nr 1313/2013/EU (EUT L 250, 4.10.2018, s. 1). 

III/1216 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 
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KAPITEL 23 03 — UNIONENS CIVILSKYDDSMEKANISM  (forts.)  

23 03 02 Snabba och effektiva katastrofinsatser vid större katastrofer  

23 03 02 01 Snabba och effektiva katastrofinsatser vid större katastrofer inom unionen 

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

23 03 02 01 16 382 000 12 000 000 4 100 000 3 700 000 2 342 764,—  910 697,99  

Reserver (40 02 41) 9 300 000 6 200 000  

Totalt 16 382 000 12 000 000 13 400 000 9 900 000 2 342 764,—  910 697,99  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för civilskyddsinsatser i unionen inom ramen för unionens civilskydds- 
mekanism enligt följande: 

—  Stöd till medlemsstaterna för att få tillgång till utrustning och transportresurser.  

—  Stöd till kompletterande transportresurser och därtill hörande logistik som krävs för att garantera snabba insatser 
vid större olyckor och som kompletterar medlemsstaternas transportresurser.  

—  Mobilisering av experter som ska bedöma insatsbehov och underlätta unionens stöd i medlemsstaterna i händelse 
av katastrofer, samt av grundläggande logistikstöd till sådana experter.  

—  Utplacering av utbildade experter från medlemsstaterna till centrumet för katastrofberedskap för att hjälpa till 
med övervakning, information och samordning.  

—  Stödåtgärder och kompletterande åtgärder för att underlätta samordningen av insatserna på det mest effektiva 
sättet. 

Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 
och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna punkt. Dessa belopp  –  som härrör från Eftastaternas 
bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda 
utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför avsättning av 
motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”  som fogas 
till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster från kandidatländernas eller, i tillämpliga fall, de potentiella kandidaternas på västra Balkan 
deltagande i unionsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag 
ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU av den 17 december 2013 om en civilskyddsmekanism för 
unionen (EUT L 347, 20.12.2013, s. 924). 
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KAPITEL 23 03 —  UNIONENS CIVILSKYDDSMEKANISM  (forts.) 

23 03 02 (forts.)  

23 03 02 02 Snabba och effektiva katastrofinsatser vid större katastrofer i tredjeländer  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

23 03 02 02 12 700 000 10 500 000 15 700 000 12 846 000 1 418 928,12 2 655 691,93 

Reserver (40 02 41) 2 000 000 2 000 000  

Totalt 12 700 000 10 500 000 17 700 000 14 846 000 1 418 928,12 2 655 691,93 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för civilskyddsinsatser i tredjeländer inom ramen för unionens civilskydds- 
mekanism enligt följande: 

—  Mobilisering av experter för bedömning av stödbehoven och underlättande av europeiska stödinsatser i tredje- 
länder vid katastrofer.  

—  Stöd till medlemsstaterna för att få tillgång till utrustning och transportresurser.  

—  Tillhandahållande av europeiskt civilskyddsbistånd, inbegripet tillhandahållande av relevant information om 
transportmedel samt därmed sammanhängande logistik vid katastrofer. 

—  Stöd till konsulärt bistånd till unionsmedborgare vid större olyckor i tredjeländer avseende civilskyddsverks- 
amhet, om detta begärs av medlemsstaternas konsulära myndigheter. 

—  Stödåtgärder och kompletterande åtgärder för att underlätta samordningen av insatserna på det mest effektiva 
sättet. 

De partner som kan komma i fråga för genomförandet kan vara medlemsstaternas eller mottagarländernas 
myndigheter och deras underordnade organ, regionala och internationella organisationer och deras underlydande 
organ, icke-statliga organisationer samt offentliga och privata aktörer (även utsänd personal från medlemsstaternas 
förvaltningar) med erforderliga specialkunskaper och erfarenheter. 

Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 
och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna punkt. Dessa belopp –  som härrör från Eftastaternas 
bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda 
utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför avsättning av 
motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”  som fogas 
till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster från kandidatländernas bidrag för deltagande i unionsprogrammen och i förekommande fall 
från de potentiella kandidaterna på västra Balkan, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda 
till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. 
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Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen kan 
ge upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU av den 17 december 2013 om en civilskyddsmekanism för 
unionen (EUT L 347, 20.12.2013, s. 924).  

23 03 51 Slutförande av program och åtgärder på civilskyddsområdet inom unionen (före 2014)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka slutbetalning av åtaganden inom program och åtgärder på civilskyddsområdet. Det är 
också avsett att täcka betalningar för åtaganden till följd av åtgärder på området civilskydd och verksamhet när det 
gäller skydd av den marina miljön, kuster och människors hälsa mot risker förknippade med avsiktlig eller oavsiktlig 
förorening av havet. 

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för civilskyddsinsatser i tredjeländer inom ramen för det finansiella 
instrumentet för civilskydd och unionens civilskyddsmekanism. 

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll 32, ska läggas till de anslag som tas upp under denna budgetrubrik. Dessa belopp –  
som härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster 
avsatta för särskilda ändamål i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 e, f och g i budgetförordningen, och 
medför avsättning av motsvarande anslag till denna del i utgiftsberäkningen och användning av dessa enligt bilagan  
”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”, som ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster från kandidatländernas eller, i tillämpliga fall, de potentiella kandidaternas på västra Balkan 
deltagande i unionsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag 
ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 e, f och g i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Rådets beslut 1999/847/EG av den 9 december 1999 om att inrätta ett program för gemenskapsåtgärder till förmån 
för räddningstjänsten (EGT L 327, 21.12.1999, s. 53). 
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Europaparlamentets och rådets beslut nr 2850/2000/EG av den 20 december 2000 om upprättande av en gemen- 
skapsram för samarbete om oavsiktlig eller avsiktlig förorening av havet (EGT L 332, 28.12.2000, s. 1). 

Rådets beslut 2001/792/EG, Euratom av den 23 oktober 2001 om inrättande av en gemenskapsindustri för att 
underlätta ett förstärkt samarbete vid biståndsinsatser inom räddningstjänsten (EGT L 297, 15.11.2001, s. 7). 

Rådets beslut 2007/162/EG, Euratom av den 5 mars 2007 om inrättande av ett finansiellt instrument för civilskydd 
(EUT L 71, 10.3.2007, s. 9). 

Rådets beslut 2007/779/EG, Euratom av den 8 november 2007 om inrättande av gemenskapens civilskydds- 
mekanism (omarbetning) (EUT L 314, 1.12.2007, s. 9).  

23 03 77 Pilotprojekt och förberedande åtgärder  

23 03 77 03 Pilotprojekt –  System för tidig varning vid naturkatastrofer  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  499 850,60  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år avseende pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

23 03 77 04 Förberedande åtgärd - Nätverk av europeiska knutpunkter för civilskydd och krishantering  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 361 500 p.m. 750 000 1 205 100,— 361 530,—  
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Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden. 

Inrättandet av ett nätverk av europeiska knutpunkter, där man använder befintlig infrastruktur som är specifikt 
avsedd för olika delar av civilskydd och krishantering kan bidra till att göra unionen, dess medlemsstater och dess 
olika intressenter (bland annat GD Echo), redo att möta nya utmaningar i fråga om civilskydd och krishantering. 

Nya risker uppstår och kan leda till potentiellt globala kriser (till exempel befolkningsförflyttningar eller nya typer 
av terroristattacker). Det finns därför ett behov av: 

1. Att identifiera befintliga brister för vilka nya scenarier bör utformas så att man kan reagera på globala 
krissituationer snabbare, mer effektivt och med en starkare samordning mellan europeiska aktörer. Utbyte av 
erfarenheter och utnyttjande av bästa praxis på europeisk nivå kommer också att göra det lättare att förebygga 
risker. 

2. Befintliga infrastrukturer och projekt bör användas för att öka kapacitetsuppbyggnaden och förena insatser i och 
utanför Europa. Detta skulle kunna leda till geografisk och teknisk specialisering av knutpunkterna utifrån olika 
typer av risker, t.ex. skogsbränder, sjukvårdsstöd, skydd och containrar med humanitära biståndsmedel. 

(3) Att utforma nya europeiska standarder för kapaciteten (dvs. nya typer av krisutrustning) för att stärka den 
europeiska kunskapen och göra insatserna mer synliga.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

23 04 INITIATIVET EU- 
FRIVILLIGA FÖR 
HUMANITÄRT 
ARBETE  

23 04 01 Initiativet EU-frivilliga 
för humanitärt arbete  
–Stärka unionens 
kapacitet att hantera 
humanitära kriser  4 19 355 000 17 584 960 18 365 000 14 881 584 19 049 260,73 15 217 130,51 86,53  

Kapitel 23 04  –  Totalt 19 355 000 17 584 960 18 365 000 14 881 584 19 049 260,73 15 217 130,51 86,53  

23 04 01 Initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete –Stärka unionens kapacitet att hantera humanitära kriser  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

19 355 000 17 584 960 18 365 000 14 881 584 19 049 260,73 15 217 130,51  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka genomförandet av initiativet Europeiska frivilligkåren för humanitärt bistånd 
(initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete). 

Initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete ska bidra till att stärka unionens kapacitet att ge behovsbaserat 
humanitärt bistånd som syftar till att bevara liv, förhindra och lindra mänskligt lidande, upprätthålla den mänskliga 
värdigheten samt stärka kapaciteten och motståndskraften hos sårbara eller katastrofdrabbade samhällen i tredje- 
länder, framför allt genom katastrofberedskap, katastrofriskreducering och en stärkt koppling mellan katastrof-, 
återanpassnings- och utvecklingsbistånd. Detta mål ska nås genom det mervärde som EU-frivilliga för humanitärt 
arbete ger tillsammans, det vill säga uttrycka unionens värderingar och solidaritet med behövande människor samt 
även på ett tydligt sätt främja känslan av ett unionsmedborgarskap. 

Detta anslag är avsett att täcka följande åtgärder och utgiftsposter:  

—  Certifiering av utsändar- och värdorganisationer.  

—  Identifiering och urval av frivilligkandidater. 

—  Inrättande av ett utbildningsprogram och stöd till utbildning av frivilligkandidater och praktikplatser.  

—  Inrättande, underhåll och uppdatering av en databas över EU-frivilliga för humanitärt arbete. 

—  Utplacering av EU-frivilliga för humanitärt arbete som ska stödja och komplettera humanitärt bistånd i tredje- 
länder. 

—  Uppbyggnad av värdorganisationernas kapacitet. 

—  Tekniskt stöd för utsändarorganisationer. 
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—  Upprättande och administration av ett nätverk för initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete. 

—  Kommunikation och åtgärder för att öka medvetenheten.  

— Kompletterande åtgärder som främjar ansvar, öppenhet och effektivitet inom initiativet EU-frivilliga för 
humanitärt arbete. 

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster från ytterligare bidrag som ställs till förfogande av 
medlemsstaterna och bidrag från tredjeländer eller från andra organ än de som inrättats enligt fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) eller Euratomfördraget, till särskilda biståndsprojekt eller 
program som finansieras av unionen och förvaltas av kommissionen. Sådana bidrag, som förs upp under artikel 6 3 3 
i inkomstberäkningen, utgör inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.2 a) led ii och e) i budgetför- 
ordningen. De belopp som ska tas upp under budgetrubriken för administrativa stödutgifter kommer, utan att det 
påverkar tillämpningen av artikel 235.5 i budgetförordningen, att fastställas utifrån bidragsavtalet för varje operativt 
program, med ett genomsnitt som inte överstiger 4 % av bidragen till motsvarande program i varje kapitel. 

Övriga inkomster avsatta för särskilda ändamål som införs i artikel 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen kan 
ge upphov till ytterligare anslag under denna artikel i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 375/2014 av den 3 april 2014 om inrättande av en europeisk 
frivilligkår för humanitärt bistånd (initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete) (EUT L 122, 24.4.2014, s. 1). 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1244/2014 av den 20 november 2014 om tillämpningsföreskrifter 
för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 375/2014 om inrättande av en europeisk frivilligkår för 
humanitärt bistånd (initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete) (EUT L 334, 21.11.2014, s. 52). 

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1398/2014 av den 24 oktober 2014 om fastställande av normer för 
frivilligkandidater och EU-frivilliga för humanitärt arbete (EUT L 373, 31.12.2014, s. 8). 
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BEDRÄGERIBEKÄMPNING  
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BEDRÄGERIBEKÄMPNING 

Allmän sammanfattning av anslag (2020 och 2019) och genomförande (2018)  

Avdelning 
Kapitel 

Rubrik 
Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

24 01 ADMINISTRATIVA 
UTGIFTER INOM POLITI- 
KOMRÅDET BEDRÄGE- 
RIBEKÄMPNING 61 125 000 61 125 000 59 726 000 59 726 000 58 549 241,87 58 549 241,87 

24 02 FRÄMJANDE AV 
ÅTGÄRDER FÖR SKYDD AV 
EUROPEISKA UNIONENS 
EKONOMISKA INTRESSEN 
(HERKULES III) 16 443 100 13 647 773 15 891 200 16 064 692 14 801 831,36 7 981 003,41 

24 04 INFORMATIONSSYSTEM 
FÖR BEDRÄGERIBE- 
KÄMPNING (AFIS) 7 453 500 6 559 080 7 194 900 7 154 572 7 548 724,16 6 652 046,10  

Avdelning 24 –  Totalt 85 021 600 81 331 853 82 812 100 82 945 264 80 899 797,39 73 182 291,38  
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BEDRÄGERIBEKÄMPNING 

KAPITEL 24 01  —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET BEDRÄGERIBEKÄMPNING  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 2018–2020 

24 01 ADMINISTRATIVA UTGIFTER 
INOM POLITIKOMRÅDET 
BEDRÄGERIBEKÄMPNING  

24 01 07 Europeiska byrån för bedräge- 
ribekämpning (Olaf)  5,2 60 925 000 59 526 000 58 345 899,87 95,77  

24 01 08 Utgifter för Olafs övervakning- 
skommitté ledamöters ämbetsu- 
tövning  5,2 200 000 200 000 203 342,— 101,67  

Kapitel 24 01 –  Totalt 61 125 000 59 726 000 58 549 241,87 95,79  

24 01 07 Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

60 925 000 59 526 000 58 345 899,87  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka anslagen till Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), inklusive för Olaf- 
personal som tjänstgör i unionens delegationer, vars syfte är att bekämpa bedrägerier inom en interinstitutionell ram.  

Rättslig grund  

Kommissionens beslut 1999/352/EG, EKSG, Euratom av den 28 april 1999 om inrättande av en europeisk byrå för 
bedrägeribekämpning (OLAF) (EGT L 136, 31.5.1999, s. 20), särskilt artiklarna 4 och 6.3. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar 
som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).  

24 01 08 Utgifter för Olafs övervakningskommitté ledamöters ämbetsutövning  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

200 000 200 000 203 342,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka samtliga utgifter för ledamöternas i Olafs övervakningskommitté ämbetsutövning, 
dvs. följande: 

—  Ersättning i form av arvode till ledamöterna i övervakningskommittén för den tid de lägger ned på att fullgöra 
sina uppgifter samt omkostnader för tjänsteresor, lokala resor och övriga extrakostnader.  

—  Ledamöternas kostnader för att officiellt representera övervakningskommittén.  

—  Utgifter för inköp av utrustning, exempelvis pappers- och kontorsmaterial, kommunikations- och teleutgifter 
(porto, telefon, telefax och telegram), dokumentations- och biblioteksutgifter, inköp av böcker och 
prenumeration på medier.  

—  Kostnader för lokala resor, uppehälle och extrautgifter för experter som av ledamöterna i övervakningskom- 
mittén inbjudits att delta i studie- och arbetsgrupper, och kostnader för att ordna sådana möten då tillgängliga 
tjänster, byggnader och lokaler inte är tillräckliga (i institutionernas tillfälliga lokaler eller kontoren utanför 
unionen).  

—  Kostnader för särskilda undersökningar och samråd som sker enligt avtal med högt kvalificerade experter 
(fysiska eller juridiska personer) om ledamöterna i övervakningskommittén inte har möjlighet att använda sig av 
anställda vid byrån för att utföra studierna. 

För att underlätta insyn går det dessutom att urskilja vilka medel som ställs till förfogande för övervakningskom- 
mittén via PMO:s budget (artikel 26 01 21). Med en personalstyrka på cirka 7 fasta tjänster på sekretariatet och ett 
anslag för en kontraktsanställd uppgår driftsanslagen för övervakningskommittén till cirka 1 000 000 EUR. Detta 
belopp är avsett för utgifter för personal, utbildning, tjänsteresor, interna möten, lokaler och it.  

Rättslig grund  

Kommissionens beslut 1999/352/EG, EKSG, Euratom av den 28 april 1999 om inrättande av en europeisk byrå för 
bedrägeribekämpning (OLAF) (EGT L 136, 31.5.1999, s. 20), särskilt artiklarna 4 och 6.3. 
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KAPITEL 24 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET BEDRÄGERIBEKÄMPNING  (forts.)  

24 01 08 (forts.)  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar 
som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning 
och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/ 
78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 549). 
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KAPITEL 24 02  —  FRÄMJANDE AV ÅTGÄRDER FÖR SKYDD AV EUROPEISKA UNIONENS EKONOMISKA INTRESSEN 
(HERKULES III)  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

24 02 FRÄMJANDE AV 
ÅTGÄRDER FÖR 
SKYDD AV EURO- 
PEISKA UNIONENS 
EKONOMISKA 
INTRESSEN 
(HERKULES III)  

24 02 01 Insatser för att 
förebygga och motverka 
bedrägeri, korruption 
och annan olaglig 
verksamhet som skadar 
unionens ekonomiska 
intressen  1,1 16 443 100 13 647 773 15 891 200 16 064 692 14 801 831,36 7 981 003,41 58,48  

24 02 51 Fullbordande av 
åtgärder på området 
kampen mot 
bedrägerier  1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Kapitel 24 02  –  Totalt 16 443 100 13 647 773 15 891 200 16 064 692 14 801 831,36 7 981 003,41 58,48  

24 02 01 Insatser för att förebygga och motverka bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet som skadar 
unionens ekonomiska intressen  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

16 443 100 13 647 773 15 891 200 16 064 692 14 801 831,36 7 981 003,41  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka de åtgärder som avses i artikel 8 i förordning (EU) nr 250/2014. 

Sådana eventuella inkomster, som enligt artikel 7.2 i förordning (EU) nr 250/2014 härrör från ländernas deltagande i 
unionsprogram, som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till 
förfogande i enlighet med artikel 21.2 e i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 250/2014 av den 26 februari 2014 om inrättande av ett program 
för främjande av verksamheter till skydd av ekonomiska intressen för Europeiska unionen (Herkules III- 
programmet) och om upphävande av beslut nr 804/2004/EG (EUT L 84, 20.3.2014, s. 6), särskilt artikel 4. 
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KAPITEL 24 02 — FRÄMJANDE AV ÅTGÄRDER FÖR SKYDD AV EUROPEISKA UNIONENS EKONOMISKA INTRESSEN 
(HERKULES III)  (forts.)  

24 02 51 Fullbordande av åtgärder på området kampen mot bedrägerier  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för slutförandet av åtgärder eller verksamhet inom ramen för Herkules II- 
programmet inom området för skyddet av unionens ekonomiska intressen, inbegripet förebyggandet av och kampen 
mot smuggling och förfalskning av cigaretter. 

Eventuella inkomster till följd av att kandidatländer och i tillämpliga fall potentiella kandidater på västra Balkan 
deltar i unionsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs 
till förfogande i enlighet med artikel 21.2 e, f och g i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen 
som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra 
oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, p. 2). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av 
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) (EGT L 136, 31.5.1999, s. 1). 

Rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (OLAF) (EGT L 136, 31.5.1999, s. 8). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 804/2004/EG av den 21 april 2004 om ett gemenskapsprogram för att 
främja åtgärder inom området för skydd av gemenskapens ekonomiska intressen (Hercule-programmet) (EUT L 143, 
30.4.2004, s. 9). 
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=11&jj=15&type=L&nnn=292&pppp=0002&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1999&mm=05&jj=31&type=L&nnn=136&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1999&mm=05&jj=31&type=L&nnn=136&pppp=0008&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2004&mm=04&jj=30&type=L&nnn=143&pppp=0009&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2004&mm=04&jj=30&type=L&nnn=143&pppp=0009&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 24 04  —  INFORMATIONSSYSTEM FÖR BEDRÄGERIBEKÄMPNING (AFIS)  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

24 04 INFORMATIONS- 
SYSTEM FÖR 
BEDRÄGERIBE- 
KÄMPNING (AFIS)  

24 04 01 Stöd till ömsesidigt 
bistånd i tullfrågor och 
främjande av säkra 
verktyg för elektronisk 
kommunikation och 
medlemsstaternas 
anmälan av oriktigheter  1,1 7 453 500 6 559 080 7 194 900 7 154 572 7 548 724,16 6 652 046,10 101,42  

Kapitel 24 04 –  Totalt 7 453 500 6 559 080 7 194 900 7 154 572 7 548 724,16 6 652 046,10 101,42  

24 04 01 Stöd till ömsesidigt bistånd i tullfrågor och främjande av säkra verktyg för elektronisk kommunikation och 
medlemsstaternas anmälan av oriktigheter  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

7 453 500 6 559 080 7 194 900 7 154 572 7 548 724,16 6 652 046,10  

Anmärkningar  

Informationssystemet för bedrägeribekämpning (Afis) är en övergripande benämning på en rad bedrägeribekämpn- 
ingsapplikationer som drivs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) inom en gemensam teknisk 
struktur. Systemet ska underlätta de behöriga nationella myndigheternas och EU:s utbyte av uppgifter om 
bedrägerier på ett snabbt och säkert sätt och tillåta lagring och analys av relevanta uppgifter. 

Afisprogrammet har två huvuddelar, dels ömsesidigt bistånd i tullfrågor, dels hantering av oriktigheter. 

Afis stöder ömsesidigt bistånd i tullfrågor genom särskilda moduler och databaser för utbyte av uppgifter, 
analysverktyg och elektroniska arbetsflödesapplikationer. 

Afis omfattar även systemet för hantering av oriktigheter, ett säkert elektroniskt verktyg för medlemsstaternas 
anmälningar av upptäckta oriktigheter i fråga om jordbruksfonder, strukturfonder, sammanhållningsfonder och 
fiskerifonder, asyl-, migrations- och integrationsfonden, instrumentet för ekonomiskt stöd till polissamarbete, 
förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering, fonden för europeiskt bistånd till dem som har 
det sämst ställt och föranslutningsstöd. Systemet underlättar hantering och analys av oriktigheter. 
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KAPITEL 24 04 — INFORMATIONSSYSTEM FÖR BEDRÄGERIBEKÄMPNING (AFIS)  (forts.)  

24 04 01 (forts.) 

Rättslig grund 

Rådets förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas adminis- 
trativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av 
tull- och jordbrukslagstiftningen (EGT L 82, 22.3.1997, s. 1). 
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AVDELNING 25  

KOMMISSIONENS POLITISKA SAMORDNING OCH JURIDISKA RÅDGIVNING 
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KOMMISSIONEN



 

AVDELNING 25 

KOMMISSIONENS POLITISKA SAMORDNING OCH JURIDISKA RÅDGIVNING 

Allmän sammanfattning av anslag (2020 och 2019) och genomförande (2018)  

Avdelning 
Kapitel 

Rubrik 
Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

25 01 ADMINISTRATIVA 
UTGIFTER INOM POLITI- 
KOMRÅDET KOMMIS- 
SIONENS POLITISKA 
SAMORDNING OCH 
JURIDISKA RÅDGIVNING 263 915 594 264 940 594 260 051 836 260 126 836 248 535 581,36 247 690 423,96  

Avdelning 25 –  Totalt 263 915 594 264 940 594 260 051 836 260 126 836 248 535 581,36 247 690 423,96  
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AVDELNING 25 

KOMMISSIONENS POLITISKA SAMORDNING OCH JURIDISKA RÅDGIVNING 

KAPITEL 25 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS POLITISKA SAMORDNING 
OCH JURIDISKA RÅDGIVNING  

Artiklarna 1, 2, 3 och 5 redovisas i närmare detalj i kapitel XX 01 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

25 01 ADMINISTRATIVA 
UTGIFTER INOM 
POLITIKOMRÅDET 
KOMMISSIONENS 
POLITISKA 
SAMORDNING OCH 
JURIDISKA 
RÅDGIVNING 

25 01 01 Utgifter för tjänstemän 
och tillfälligt anställda 
som arbetar med politi- 
kområdet Kommis- 
sionens politiska 
samordning och 
juridiska rådgivning  

25 01 01 01 Utgifter för tjänstemän 
och tillfälligt anställda 5,2 199 000 820 199 000 820 193 035 376 193 035 376 181 412 814,26 181 412 814,26 91,16 

25 01 01 03 Löner, tillägg och andra 
ersättningar för institu- 
tionens ledamöter 5,2 10 946 000 10 946 000 12 623 000 12 623 000 9 998 663,92 9 998 663,92 91,35  

Artikel 25 01 01  –  
Delsumma 

209 946 820 209 946 820 205 658 376 205 658 376 191 411 478,18 191 411 478,18 91,17  

25 01 02 Extern personal och 
andra administrativa 
utgifter till stöd för 
politikområdet Kommis- 
sionens politiska 
samordning och 
juridiska rådgivning  

25 01 02 01 Extern personal 5,2 10 731 951 10 731 951 10 208 543 10 208 543 9 363 486,88 9 363 486,88 87,25 

25 01 02 03 Särskilda rådgivare 5,2 980 000 980 000 980 000 980 000 981 160,— 981 160,—  100,12 
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KAPITEL 25 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS POLITISKA SAMORDNING 
OCH JURIDISKA RÅDGIVNING  (forts.) 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar  

25 01 02 (forts.) 

25 01 02 11 Andra administrativa 
utgifter 5,2 17 405 468 17 405 468 17 106 665 17 106 665 18 239 500,23 18 239 500,23 104,79 

25 01 02 13 Andra administrativa 
utgifter för institutionens 
ledamöter 5,2 4 600 000 4 600 000 4 150 000 4 150 000 4 615 898,68 4 615 898,68 100,35  

Artikel 25 01 02 – 
Delsumma 

33 717 419 33 717 419 32 445 208 32 445 208 33 200 045,79 33 200 045,79 98,47  

25 01 03 Utgifter avseende 
utrustning och tjänster 
för informations- och 
kommunikationsteknik 
inom politikområdet 
Kommissionens 
politiska samordning 
och juridiska 
rådgivning  5,2 13 053 988 13 053 988 12 941 252 12 941 252 14 523 955,57 14 523 955,57 111,26 

25 01 07 Lagstiftningens kvalitet  
– Kodifiering av EU- 
rätten  5,2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 

25 01 08 Juridisk rådgivning, 
rättstvister och överträ- 
delser  –  Kostnader för 
juridisk hjälp  5,2 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 466 235,90 3 466 235,90 99,04  

25 01 10 EU:s bidrag till 
förvaltningen av 
historiska arkiv i 
unionen  5,2 1 497 367 1 497 367 1 472 000 1 472 000 2 346 500,— 2 346 500,— 156,71  

25 01 11 Register och publika- 
tioner  5,2 2 200 000 2 200 000 1 985 000 1 985 000 1 987 460,92 1 987 460,92 90,34 
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KAPITEL 25 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS POLITISKA SAMORDNING 
OCH JURIDISKA RÅDGIVNING  (forts.)  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar  

25 01 77 Pilotprojekt och 
förberedande åtgärder  

25 01 77 04 Pilotprojekt  –  Ny teknik 
och informations- och 
kommunikationsverktyg 
för att genomföra och 
förenkla det europeiska 
medborgarinitiativet 5,2 p.m. p.m. p.m. 250 000 499 905,— 489 210,10 

25 01 77 05 Förberedande åtgärd  –  
Öppna länkade data i 
offentliga förvaltningar i 
EU 5,2 p.m. 500 000 1 000 000 1 350 000 1 100 000,— 265 537,50 53,11 

25 01 77 06 Pilotprojekt  –  Åter- 
användning av digitala 
standarder för att stödja 
små och medelstora 
företag 5,2 p.m. 525 000 1 050 000 525 000  

Artikel 25 01 77 –  
Delsumma 

p.m. 1 025 000 2 050 000 2 125 000 1 599 905,— 754 747,60 73,63  

Kapitel 25 01  –  Totalt 263 915 594 264 940 594 260 051 836 260 126 836 248 535 581,36 247 690 423,96 93,49  

25 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som arbetar med politikområdet Kommissionens politiska 
samordning och juridiska rådgivning  

25 01 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

199 000 820 193 035 376 181 412 814,26 

25 01 01 03 Löner, tillägg och andra ersättningar för institutionens ledamöter  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

10 946 000 12 623 000 9 998 663,92 
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KAPITEL 25 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS POLITISKA SAMORDNING OCH 
JURIDISKA RÅDGIVNING  (forts.) 

25 01 01 (forts.) 

25 01 01 03  (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka 

—  grundlönerna för ledamöter av kommissionen,  

—  bostadstilläggen för ledamöter av kommissionen,  

—  familjetilläggen för ledamöter av kommissionen, det vill säga  

— hushållstillägg,  

— barntillägg,  

—  utbildningstillägg,  

— representationstilläggen för ledamöter av kommissionen,  

—  arbetsgivarens avgifter för olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring för kommissionens ledamöter,  

—  arbetsgivaravgiften för sjukförsäkring för tidigare ledamöter av kommissionen,  

—  ersättningar vid barns födelse,  

—  om en ledamot av kommissionen avlider:  

—  den avlidnes fulla lön till slutet av den tredje månaden efter den månad då dödsfallet inträffade,  

—  kostnaderna för transport av kroppen till den avlidnes ursprungsort,  

—  kostnaden för sådana korrigeringskoefficienter som tillämpas på ersättningar,  

—  kostnaden för sådana korrigeringskoefficienter som tillämpas på den del av ersättningen som förs över till ett 
annat land än anställningslandet,  

—  kostnader för alla uppdateringar av löner under budgetåret. 

Dessutom är detta anslag avsett att ta i beaktande eventuella anslag som kan komma att krävas för att täcka 

—  resekostnader för ledamöter av kommissionen (även för familjemedlemmar) då de tillträder och frånträder sin 
tjänst vid institutionen, 
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KAPITEL 25 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS POLITISKA SAMORDNING OCH 
JURIDISKA RÅDGIVNING (forts.) 

25 01 01 (forts.) 

25 01 01 03  (forts.) 

—  bosättningsbidrag och flyttbidrag till ledamöter av kommissionen då de tillträder och frånträder sin tjänst vid 
institutionen, 

—  flyttkostnader för ledamöter av kommissionen då de tillträder och frånträder sin tjänst vid institutionen.  

Rättslig grund  

Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens 
ordförande och ledamöter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till tribu- 
nalens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, 
ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, 8.8.1967, s. 1), särskilt artiklarna 2, 3, 4, 4a, 4b, 5, 11 och 14. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

Rådets förordning (EU) 2016/300 av den 29 februari 2016 om ersättning till innehavare av höga EU-ämbeten 
(EUT L 58, 4.3.2016, s. 1).  

25 01 02 Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet Kommissionens politiska 
samordning och juridiska rådgivning  

25 01 02 01 Extern personal  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

10 731 951 10 208 543 9 363 486,88 

25 01 02 03 Särskilda rådgivare  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

980 000 980 000 981 160,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka ersättningen till särskilda rådgivare, deras utgifter i samband med tjänsteresa och 
institutionens avgifter för olycksfallsförsäkringar. 
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KAPITEL 25 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS POLITISKA SAMORDNING OCH 
JURIDISKA RÅDGIVNING  (forts.) 

25 01 02 (forts.) 

25 01 02 03  (forts.) 

Rättslig grund 

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. 

25 01 02 11 Andra administrativa utgifter  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

17 405 468 17 106 665 18 239 500,23 

25 01 02 13 Andra administrativa utgifter för institutionens ledamöter  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

4 600 000 4 150 000 4 615 898,68  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka 

—  resekostnader, traktamenten och ytterligare eller extraordinära utgifter som uppstår vid tjänsteresa, 

—  utgifter i samband med de mottagnings- och representationsplikter som kommissionen har. Dessa utgifter kan 
uppstå hos kommissionens ledamöter individuellt då de utför sina arbetsuppgifter och som en del av institu- 
tionens verksamhet. 

Återbetalningar av utgifter i samband med tjänsteresa som har utbetalats på vägnar av en annan av unionens 
institutioner eller organ och för tredje person utgör inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål. 

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas 
uppgå till 20 000 EUR.  

Rättslig grund 

Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens 
ordförande och ledamöter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till tribu- 
nalens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, 
ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, 8.8.1967, s. 1), särskilt artikel 6. 
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KAPITEL 25 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS POLITISKA SAMORDNING OCH 
JURIDISKA RÅDGIVNING (forts.) 

25 01 02 (forts.) 

25 01 02 13  (forts.) 

Kommissionens beslut K(2007) 3494 av den 18 juli 2007 om kommissionens, ordförandens eller kommissionsleda- 
möternas system för utgifter för representation och mottagning. 

Rådets förordning (EU) 2016/300 av den 29 februari 2016 om ersättning till innehavare av höga EU-ämbeten 
(EUT L 58, 4.3.2016, s. 1). 

Kommissionens beslut C(2018) 700 av den 31 januari 2018 om en uppförandekod för Europeiska kommissionens 
ledamöter. 

25 01 03 Utgifter avseende utrustning och tjänster för informations- och kommunikationsteknik inom politikområdet 
Kommissionens politiska samordning och juridiska rådgivning  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

13 053 988 12 941 252 14 523 955,57  

25 01 07 Lagstiftningens kvalitet  – Kodifiering av EU-rätten  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för kodifiering och omarbetning av unionsrättsakter.  

25 01 08 Juridisk rådgivning, rättstvister och överträdelser  –  Kostnader för juridisk hjälp  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

3 500 000 3 500 000 3 466 235,90  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka rättsliga kostnader på förberedelsestadiet och för processer, kostnader för medling 
samt advokatkostnader eller utgifter för andra sakkunniga som bistår kommissionen med råd. 

Det ska även täcka rättegångskostnader som Europeiska unionens domstol eller andra domstolar kan förplikta 
kommissionen att utge. 
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KAPITEL 25 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS POLITISKA SAMORDNING OCH 
JURIDISKA RÅDGIVNING  (forts.) 

25 01 08 (forts.) 

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas 
uppgå till 500 000 EUR.  

25 01 10 EU:s bidrag till förvaltningen av historiska arkiv i unionen  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

1 497 367 1 472 000 2 346 500,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka Europeiska universitetsinstitutets utgifter för förvaltningen av historiska arkiv i 
unionen (personal- och driftskostnader). 

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas 
uppgå till 925 133 EUR.  

Rättslig grund 

Rådets förordning (EEG, Euratom) nr 354/83 av den 1 februari 1983 om öppnandet för allmänheten av Europeiska 
ekonomiska gemenskapens och Europeiska atomenergigemenskapens historiska arkiv (EGT L 43, 15.2.1983, s. 1). 

Kommissionens beslut nr 359/83/EKSG av den 8 februari 1983 om öppnandet för allmänheten av Europeiska kol- 
och stålgemenskapens historiska arkiv (EGT L 43, 15.2.1983, s. 14).  

Referensrättsakter  

Avtal mellan kommissionen och Europeiska universitetsinstitutet i Florens, undertecknat den 17 december 1984. 

25 01 11 Register och publikationer  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

2 200 000 1 985 000 1 987 460,92 
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KAPITEL 25 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS POLITISKA SAMORDNING OCH 
JURIDISKA RÅDGIVNING (forts.) 

25 01 11 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för kommissionens register och databaser över handlingar avseende 
förfaranden, institutionerna, referensdokument och andra offentliga handlingar, i synnerhet utgifter som avser 
följande:  

—  Insamling, analys och beredning av handlingar, däribland avtal med upphovsmän och frilansarbete med hand- 
lingar. 

—  Utveckling, underhåll och drift av informationssystem till stöd för verksamheten.  

—  Insamling och inköp av uppgifter, handlingar och användarrättigheter.  

—  Redigering, däribland av datauppgifter och dataförvaltning, mångfaldigande och översättning.  

—  Spridning genom alla medier, däribland i skrift, på affischer och spridning eller lagring via internet. 

—  Spridning av texter och handlingar.  

25 01 77 Pilotprojekt och förberedande åtgärder  

25 01 77 04 Pilotprojekt –  Ny teknik och informations- och kommunikationsverktyg för att genomföra och förenkla det 
europeiska medborgarinitiativet  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 250 000 499 905,— 489 210,10  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT 
L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 25 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS POLITISKA SAMORDNING OCH 
JURIDISKA RÅDGIVNING  (forts.) 

25 01 77 (forts.) 

25 01 77 05 Förberedande åtgärd  –  Öppna länkade data i offentliga förvaltningar i EU  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 500 000 1 000 000 1 350 000 1 100 000,—  265 537,50  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden. 

Denna förberedande åtgärd kommer att utveckla potentialen hos och förstärka den aktiva och passiva användningen 
av öppna data genom att koppla ihop dem (öppna länkade data) för offentliga förvaltningar i EU. Begreppet öppna 
data håller på att bli en referenspunkt för spridning av data från offentliga förvaltningar. ”Kunskap är öppen om alla 
har fri tillgång till den och kan använda, ändra och dela den och att den på sin höjd omfattas av åtgärder för att 
skydda ursprung och öppenhet.” Med öppna data avses data som är juridiskt öppna (dvs. data som offentliggjorts 
med en öppen licens utan andra villkor för återanvändning än angivande av källa) och tekniskt öppna (dvs. 
maskinläsbara och i möjligaste mån i öppna format). Det innebär i praktiken att uppgifterna är fritt åtkomliga för 
alla samt att filformatet och dess innehåll inte är begränsat till ett visst programvaruverktyg utan öppen källkod. På 
senare år har flera initiativ för att sprida öppna data lanserats på nationell och europeisk nivå, bl.a. Publikations- 
byråns portal för öppna data. 

Öppna länkade data är ett sätt att offentliggöra strukturerade öppna data, så att de kan kopplas samman och blir mer 
användbara genom semantiska sökningar. Standardwebbteknik används, men i stället för att använda tekniken för 
webbsidor för mänskliga läsare, används den till att utbyta data på ett sätt så att de automatiskt kan avläsas med hjälp 
av datorer. Detta gör att data från olika källor och olika politikområden kan sammankopplas och bli sökbara. 

Denna förberedande åtgärd ska främja öppna länkade data i offentliga förvaltningar i EU genom ökat införande av 
teknik och infrastruktur för länkade öppna data. Syftet är att identifiera, utvärdera och stödja utnyttjandet av den 
potential som öppna länkade data för offentliga förvaltningar i EU innebär och därmed underlätta genereringen av 
nya data, uppgifter och kunskaper. 

Åtgärden ska inriktas på öppna data från offentliga förvaltningar i EU (framför allt den europeiska dataportalen) med 
fokus på följande: 

—  Möjliggöra identifiering av en grunduppsättning öppna data för sammankoppling i enlighet med ISA:s 
semantiska riktlinjer  –  t.ex. uppgifter om migration. 

—  Tillhandahålla tekniska lösningar som kan generera målinriktade sökningar som kan användas av offentliga 
förvaltningar i EU – t.ex. en sökmotor för öppna länkade data om migration. 
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KAPITEL 25 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS POLITISKA SAMORDNING OCH 
JURIDISKA RÅDGIVNING (forts.) 

25 01 77 (forts.) 

25 01 77 05  (forts.) 

—  Erbjuda möjlighet att fastställa indikatorer och sätta in dem i ett sammanhang, t.ex. resultatindikatorer för 
migrationspolitik och statistik om migration.  

—  Främja kulturen och potentialen för öppna länkade data. 

Öppen spridning av den offentliga förvaltningens data är avgörande för att säkerställa transparens och ansvarighet 
för politiska åtgärder och ge medborgarna inflytande i de demokratiska processerna. 

Åtgärden ska bygga på resultaten från den pågående verksamhet som finansierats under 2018 och som syftar till att 
utveckla de tekniska och semantiska standarderna för att sprida öppna länkade data i offentliga förvaltningar i EU. 

Åtgärden kommer att ta ytterligare ett steg och leverera analystjänster till användarna. Tillgång till öppna data räcker 
inte i sig för att säkerställa uppgifternas användbarhet. Även om länkning av uppgifter är ett kraftfullt verktyg för att 
generera information, bör utnyttjandet av uppgifternas styrka, för att förvärva kunskap, bygga på användarvänliga 
system för dataanalys som sätter medborgaren i förarsätet. 

Åtgärden ska konkret visa dataintegreringens styrka för informationsändamål och hjälpa de offentliga förvaltn- 
ingarna i EU att göra det möjligt att använda datanätet för kunskapsgenerering. 

Det specifika målet är att driva på genomförandet av visualiserings- och dataanalystjänster för att utnyttja datamolnet 
med öppna data från offentliga förvaltningar med ett användarcentrerat fokus. Det ska påvisa skalbara, använd- 
arvänliga och skräddarsydda verktyg för att hantera, bearbeta och analysera data och göra dem förståeliga genom 
intuitiva visuella analysverktyg. 

Lösningen ska säkerställa att tjänsterna återanvänds av offentliga förvaltningar och i nationella och europeiska 
portaler för öppna data. Åtgärden kommer därför att bygga på en plattform för gemensam utveckling med bidrag 
från civilsamhällesorganisationer och experter och initiativ för gemensam utveckling ska anordnas med deltagande 
av öppna data-grupper, inbegripet kollaborativa seminarier och hackatoner. 

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

25 01 77 06 Pilotprojekt – Återanvändning av digitala standarder för att stödja små och medelstora företag  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 525 000 1 050 000 525 000 
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KAPITEL 25 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS POLITISKA SAMORDNING OCH 
JURIDISKA RÅDGIVNING  (forts.) 

25 01 77 (forts.) 

25 01 77 06  (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka de åtaganden som återstår att reglera från tidigare år inom ramen för pilotprojektet. 

Små och medelstora företag är en viktig motor för att skapa jobb och ekonomisk tillväxt i Europa. De omfattar också 
några av de mest innovativa nystartade företagen och är ofta kopplade till värdeskapande och utveckling av nya 
produkter och tjänster. Emellertid har många små och medelstora företag ännu inte dragit full nytta av fördelarna 
med den digitala omvandlingen. 

Inom ramen för den digitala inre marknaden har de offentliga förvaltningarna i Europa, med stöd av kommissionen, 
främjat skapandet av generiska komponenter i den offentliga förvaltningen som gör det möjligt att tillhandahålla 
bättre tjänster till medborgare och företag. 

Även om dessa lösningar har införts av offentliga förvaltningar i Europa som en del av den digitala omvandlingen av 
offentliga förvaltningar, i enlighet med Tallinnförklaringens principer om e-förvaltning, har användningen av dem 
för utveckling av den privata sektorn hittills varit begränsad. Detta beror delvis på bristande medvetenhet om den 
tekniska potentialen som ligger i att återanvända dessa byggstenar för marknadsbaserade tjänster. 

Återanvändning av generiska öppna standarder som har utvecklats av den offentliga förvaltningen för identitets- och 
åtkomsthantering, säkert datautbyte, digitala betrodda tjänster och maskinöversättning kan hjälpa små och 
medelstora företag att övervinna de icke-återvinningsbara kostnaderna för digital omvandling och tillhandahålla 
verktyg för att skapa nya tjänster som kan erbjudas på marknaden. Detta kommer att skapa möjligheter för tillväxt 
och jobbskapande och kommer att göra det möjligt för små och medelstora företag att dra nytta av den digitala 
omvandlingen. Samtidigt skulle små och medelstora företag kunna dra nytta av en gemensam portal för tjänster med 
information och verktyg till stöd för efterlevnaden av unionens dataskyddsregler. 

Projektet kommer att förbereda öppna digitala standarder som är färdiga att användas på områdena digital identitet 
och betrodda tjänster och säkert utbyte av data och dokument. Dessa lösningar för utveckling och genomförande av 
marknadstjänster kommer att prövas i olika länder i Europa, med stöd av de små och medelstora företagens 
branschorganisationer. Prototypen för marknadstjänsterna ska demonstrera att digitala standarder för e-förvaltning 
kan användas för att utveckla den privata sektorn. Projektet ska också utveckla en tjänsteportal med inriktning på de 
små och medelstora företagens efterlevnad av unionens regler om dataskydd och en uppsättning verktyg för att 
stödja digitala tjänster som bygger på data. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT 
L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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AVDELNING 26 

KOMMISSIONENS ADMINISTRATION 

Allmän sammanfattning av anslag (2020 och 2019) och genomförande (2018)  

Avdelning 
Kapitel 

Rubrik 
Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

26 01 ADMINISTRATIVA 
UTGIFTER FÖR POLITI- 
KOMRÅDET KOMMIS- 
SIONENS ADMINIS- 
TRATION 1 138 816 888 1 138 816 888 1 108 757 951 1 108 757 951 1 253 384 597,28 1 253 384 597,28 

26 02 MULTIMEDIAPRO- 
DUKTION 7 200 000 7 200 000 7 670 000 7 670 000 6 601 575,48 6 797 926,60 

26 03 TJÄNSTER FÖR 
OFFENTLIGA FÖRVALTN- 
INGAR, FÖRETAG OCH 
MEDBORGARE 27 130 000 26 978 210 26 832 000 26 004 020 29 589 211,96 29 216 301,04  

Reserver (40 02 41) 620 000 310 000 

27 130 000 26 978 210 27 452 000 26 314 020 29 589 211,96 29 216 301,04  

Avdelning 26  – Totalt 1 173 146 888 1 172 995 098 1 143 259 951 1 142 431 971 1 289 575 384,72 1 289 398 824,92  

Reserver (40 02 41) 620 000 310 000 

1 173 146 888 1 172 995 098 1 143 879 951 1 142 741 971 1 289 575 384,72 1 289 398 824,92  
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AVDELNING 26 

KOMMISSIONENS ADMINISTRATION 

KAPITEL 26 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION  

Artiklarna 1, 2, 3 och 5 redovisas i närmare detalj i kapitel XX 01 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 2018–2020 

26 01 ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR 
POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS 
ADMINISTRATION  

26 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt 
anställda som arbetar inom politikområdet 
Kommissionens administration  5,2 174 668 842 169 474 056 163 471 257,04 93,59  

26 01 02 Extern personal och andra administrativa 
utgifter till stöd för politikområdet Kommis- 
sionens administration  

26 01 02 01 Extern personal 5,2 8 640 277 8 376 101 13 045 039,53 150,98 

26 01 02 11 Övriga förvaltningsutgifter 5,2 23 269 859 23 567 532 35 846 419,41 154,05  

Artikel 26 01 02 –  Delsumma 31 910 136 31 943 633 48 891 458,94 153,22  

26 01 03 Utgifter avseende utrustning och tjänster för 
informations- och kommunikationsteknik för 
kommissionens administration  5,2 11 457 868 11 361 681 13 085 490,19 114,21  

26 01 04 Stödutgifter för verksamhet och program 
inom politikområdet Kommissionens admin- 
istration  

26 01 04 01 Stödutgifter för interoperabilitetslösningar för 
europeiska offentliga förvaltningar, företag och 
medborgare (ISA 2 ) 1,1 400 000 400 000 409 222,50 102,31  

Artikel 26 01 04 –  Delsumma 400 000 400 000 409 222,50 102,31  

26 01 09 Publikationsbyrån  5,2 104 242 000 93 116 400 98 304 772,37 94,30  

26 01 10 Konsolidering av unionsrätten  5,2 p.m. 1 400 000 1 399 988,63  

26 01 11 Europeiska unionens officiella tidning (L- 
och C-serierna)  5,2 p.m. 1 573 000 2 390 000,—  

26 01 12 Sammanfattningar av unionslagstiftning  5,2 p.m. 280 000 833 361,58  

26 01 20 Europeiska rekryteringsbyrån  5,2 26 328 000 26 478 000 27 430 487,02 104,19 
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KAPITEL 26 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION  (forts.) 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 2018–2020 

26 01 21 Byrån för löneadministration och indivi- 
duella ersättningar  5,2 41 876 000 39 623 000 49 492 694,79 118,19  

26 01 22 Infrastruktur och logistik (Bryssel)  

26 01 22 01 Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel 5,2 84 123 000 80 679 000 88 960 430,61 105,75 

26 01 22 02 Förvärv och hyra av byggnader i Bryssel 5,2 212 404 000 209 546 533 228 189 699,09 107,43 

26 01 22 03 Utgifter för byggnader i Bryssel 5,2 77 681 000 75 052 000 80 109 466,41 103,13 

26 01 22 04 Utgifter för utrustning och möbler i Bryssel 5,2 7 859 000 7 547 000 11 089 964,45 141,11 

26 01 22 05 Tjänster, materiel och övriga driftsutgifter i 
Bryssel 5,2 7 090 000 7 127 000 10 283 917,56 145,05 

26 01 22 06 Bevakning av byggnader i Bryssel 5,2 33 000 000 33 397 000 35 650 338,60 108,03  

Artikel 26 01 22 –  Delsumma 422 157 000 413 348 533 454 283 816,72 107,61  

26 01 23 Infrastruktur och logistik i Luxemburg  

26 01 23 01 Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg 5,2 26 218 000 25 231 000 24 610 878,06 93,87 

26 01 23 02 Förvärv och hyra av byggnader i Luxemburg 5,2 45 239 000 44 038 228 98 255 736,17 217,19 

26 01 23 03 Utgifter för byggnader i Luxemburg 5,2 16 100 000 17 053 000 16 560 739,11 102,86 

26 01 23 04 Utgifter avseende utrustning och möbler i 
Luxemburg 5,2 978 000 998 000 1 236 828,30 126,47 

26 01 23 05 Tjänster, materiel och övriga driftsutgifter i 
Luxemburg 5,2 1 028 000 961 000 1 037 031,95 100,88 

26 01 23 06 Bevakning av byggnader i Luxemburg 5,2 8 653 000 8 500 000 8 313 603,92 96,08  

Artikel 26 01 23  – Delsumma 98 216 000 96 781 228 150 014 817,51 152,74  

26 01 29 Kommissionens fastighetsprojekt  –  förskott 5,2 p.m.  

26 01 40 Säkerhet och bevakning  5,2 14 436 000 12 392 000 13 892 542,42 96,24  

26 01 60 Personalpolitik och personalförvaltning  

26 01 60 01 Läkartjänsten 5,2 4 700 000 4 700 000 6 497 168,71 138,24 

26 01 60 02 Uttagningsprov, urval och rekryteringsutgifter 5,2 1 565 000 1 565 000 1 675 100,71 107,04 

26 01 60 04 Interinstitutionellt samarbete på det sociala 
planet 5,2 11 811 000 10 089 000 28 381 947,76 240,30 
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KAPITEL 26 01  —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION  (forts.)  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 2018–2020  

26 01 60 (forts.) 

26 01 60 06 Tjänstemän från institutionen vilka tillfälligt 
har utnämnts till en tjänst inom den nationella 
administrationen, inom internationella organ- 
isationer eller inom offentliga eller privata 
institutioner eller företag 5,2 230 000 230 000 230 000,—  100,00 

26 01 60 07 Skadestånd 5,2 150 000 150 000 35 000,—  23,33 

26 01 60 08 Diverse försäkringar 5,2 61 000 61 000 155 186,83 254,40 

26 01 60 09 Språkkurser 5,2 2 605 000 2 605 000 2 427 075,24 93,17  

Artikel 26 01 60 – Delsumma 21 122 000 19 400 000 39 401 479,25 186,54  

26 01 70 Europaskolor  

26 01 70 01 Kansli för Europaskolornas generalsekreterare 
(Bryssel) 5,1 13 232 598 13 398 379 11 602 068,—  87,68 

26 01 70 02 Bryssel I (Uccle/Ukkel) 5,1 31 672 737 32 347 008 30 417 605,—  96,04 

26 01 70 03 Bryssel II (Woluwe) 5,1 25 728 561 26 069 908 26 120 827,—  101,52 

26 01 70 04 Bryssel III (Ixelles/Elsene) 5,1 25 494 016 25 170 644 24 248 479,—  95,11 

26 01 70 05 Bryssel IV (Laeken/Laken) 5,1 23 584 745 21 943 695 20 408 685,—  86,53 

26 01 70 11 Luxemburg I 5,1 19 361 501 19 532 245 18 068 128,—  93,32 

26 01 70 12 Luxemburg II 5,1 15 368 044 15 537 984 13 368 692,—  86,99 

26 01 70 21 Mol (Belgien) 5,1 7 486 690 7 788 742 6 436 050,—  85,97 

26 01 70 22 Frankfurt am Main (Tyskland) 5,1 6 893 513 4 855 869 11 129 373,92 161,45 

26 01 70 23 Karlsruhe (Tyskland) 5,1 5 651 915 5 018 800 4 004 200,—  70,85 

26 01 70 24 München (Tyskland) 5,1 482 949 389 906 365 645,76 75,71 

26 01 70 25 Alicante (Spanien) 5,1 684 237 606 754 539 148,—  78,80 

26 01 70 26 Varese (Italien) 5,1 11 999 920 12 578 400 11 215 248,—  93,46 

26 01 70 27 Bergen (Nederländerna) 5,1 3 514 746 5 181 196 4 880 325,—  138,85 

26 01 70 28 Culham (Förenade kungariket) 5,1 p.m. p.m. 0,—  

26 01 70 31 Unionens bidrag till Europaskolorna (typ 2) 5,1 846 870 766 890 7 278 733,64 859,49  

Artikel 26 01 70 –  Delsumma 192 003 042 191 186 420 190 083 208,32 99,00  

Kapitel 26 01  –  Totalt 1 138 816 888 1 108 757 951 1 253 384 597,28 110,06  
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KAPITEL 26 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION  (forts.)  

26 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som arbetar inom politikområdet Kommissionens administration  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

174 668 842 169 474 056 163 471 257,04  

26 01 02 Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet Kommissionens administration 

26 01 02 01 Extern personal  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

8 640 277 8 376 101 13 045 039,53 

26 01 02 11 Övriga förvaltningsutgifter  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

23 269 859 23 567 532 35 846 419,41  

26 01 03 Utgifter avseende utrustning och tjänster för informations- och kommunikationsteknik för kommissionens 
administration  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

11 457 868 11 361 681 13 085 490,19  

26 01 04 Stödutgifter för verksamhet och program inom politikområdet Kommissionens administration  

26 01 04 01 Stödutgifter för interoperabilitetslösningar för europeiska offentliga förvaltningar, företag och medborgare (ISA 2 )  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

400 000 400 000 409 222,50 
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KAPITEL 26 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION  (forts.)  

26 01 04  (forts.)  

26 01 04 01 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för studier, möten med experter, information och publikationer som direkt kan 
knytas till förverkligandet av målet för det program eller de åtgärder som omfattas av denna punkt, samt alla andra 
utgifter för tekniskt eller administrativt stöd som inte inbegriper uppgifter för offentlig myndighet och som kommer 
att läggas ut på entreprenad av kommissionen i form av tillfälliga avtal om tjänster i takt med att avtalen med 
kontoren för tekniskt bistånd löper ut under kommande år. 

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna budgetrubrik. Dessa belopp 
–  som härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  – utgör inkomster som 
avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, 
och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet”" som fogas till denna del i utgiftsberäkningen i detta avsnitt, som ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster från kandidatländernas bidrag för deltagande i unionsprogrammen och i förekommande fall 
från de potentiella kandidaterna på västra Balkan, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda 
till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. Detta får ske 
i samma proportion som gäller för belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i 
förhållande till den totala anslagsnivån.  

Rättslig grund  

Se kapitel 26 03. 

26 01 09 Publikationsbyrån 

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

104 242 000 93 116 400 98 304 772,37  

Anmärkningar  

Det uppförda beloppet motsvarar anslagen för publikationsbyrån som anges i detalj i en särskild bilaga till detta 
avsnitt. 
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KAPITEL 26 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION  (forts.)  

26 01 09 (forts.)  

På grundval av publikationsbyråns kostnadsanalys kan de tjänster byrån utför för de olika institutionernas räkning 
värderas till följande: 

Europaparlamentet 11 602 134 11,13 % 

Europeiska unionens råd 5 973 067 5,73 % 

Europeiska kommissionen 63 097 682 60,53 % 

Domstolen 7 109 304 6,82 % 

Europeiska revisionsrätten 2 335 021 2,24 % 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 927 754 0,89 % 

Europeiska regionkommittén 343 999 0,33 % 

Byråer 9 308 811 8,93 % 

Övriga 3 544 228 3,40 %  

Totalt 104 242 000 100,00 % 

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 c i budgetförordningen beräknas 
uppgå till 3 600 000 euro.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets, Europeiska rådets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommitténs och Regionkommitténs beslut 2009/496/EG, Euratom av den 26 juni 2009 om 
organisationen och driften av Europeiska unionens publikationsbyrå (EUT L 168, 30.6.2009, s. 41). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1), 
särskilt artiklarna 64–67.  

26 01 10 Konsolidering av unionsrätten  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. 1 400 000 1 399 988,63  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för konsolidering av unionens rättsakter samt för att allmänheten ska få 
tillgång till unionens konsoliderade rättsakter i alla former och på unionens samtliga officiella språk.  

Rättslig grund  

Slutsatserna från Europeiska rådets möte i Edinburgh i december 1992 (SN/456/92, bilaga 3 till del A, s. 5). 
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KAPITEL 26 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION  (forts.)  

26 01 10 (forts.)  

Förklaring om gemenskapslagstiftningens redaktionella kvalitet, i bilaga till Amsterdamfördragets slutakt. 

Europaparlamentets, Europeiska rådets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommitténs och Regionkommitténs beslut 2009/496/EG, Euratom av den 26 juni 2009 om 
organisationen och driften av Europeiska unionens publikationsbyrå (EUT L 168, 30.6.2009, s. 41).  

Referensrättsakter  

Meddelanden från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén om initiativet  ”smart lagstiftning” av vilket konsolidering är en del: 

—  Smart lagstiftning i Europeiska unionen (KOM(2010) 543 slutlig), 

—  EU-lagstiftningens ändamålsenlighet (COM(2012) 746 final), 

—  Programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit-programmet): resultat och nästa steg 
(COM(2013) 685 final). 

Slutsatser från Europeiska rådets möte den 14–15 mars 2013, då stats- och regeringscheferna underströk att 
konsolidering av EU-rätten är en av prioriteringarna inom ramen för arbetet med att förenkla unionslagstiftningen.  

26 01 11 Europeiska unionens officiella tidning (L- och C-serierna)  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. 1 573 000 2 390 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna (direkta kostnader) för framställningen av Europeiska unionens officiella 
tidning  serierna L och C. 

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas 
uppgå till 985 000 EUR.  

Rättslig grund 

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 297. 

Rådets förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som skall användas i Europeiska ekonomiska 
gemenskapen (EGT 17, 6.10.1958, s. 385/58). 
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KAPITEL 26 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION  (forts.)  

26 01 11 (forts.)  

Rådets beslut av den 15 september 1958 om grundande av Europeiska gemenskapernas officiella tidning  (EGT 17, 
6.10.1958, s. 419/58). 

Europaparlamentets, Europeiska rådets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommitténs och Regionkommitténs beslut 2009/496/EG, Euratom av den 26 juni 2009 om 
organisationen och driften av Europeiska unionens publikationsbyrå (EUT L 168, 30.6.2009, s. 41). 

Rådets förordning (EU) nr 216/2013 av den 7 mars 2013 om elektroniskt offentliggörande av Europeiska unionens 
officiella tidning  (EUT L 69, 13.3.2013, s. 1).  

26 01 12 Sammanfattningar av unionslagstiftning  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. 280 000 833 361,58  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka framställning av nätbaserade sammanfattningar av unionslagstiftning (kortfattade och 
lättillgängliga presentationer av de viktigaste aspekterna av unionens lagstiftning) och utveckling av relaterade 
produkter. 

Eftersom sammanfattningar av unionslagstiftning är ett interinstitutionellt projekt förväntas både Europaparlamentet 
och rådet bidra med medel från sin respektive del av unionens allmänna budget. 

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 
560 000 EUR.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets, Europeiska rådets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommitténs och Regionkommitténs beslut 2009/496/EG, Euratom av den 26 juni 2009 om 
organisationen och driften av Europeiska unionens publikationsbyrå (EUT L 168, 30.6.2009, s. 41).  

Referensrättsakter  

Rådets resolution av den 20 juni 1994 om förmedling på elektronisk väg av gemenskapens lagstiftning och 
nationella genomförandebestämmelser, samt om förbättrade villkor för tillgång till informationen (EGT C 179, 
1.7.1994, s. 3). 

Kommissionens meddelande av den 21 december 2007 med titeln ”Kommunicera om Europa via Internet –  
Engagera medborgarna”  (SEK(2007) 1742). 
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KAPITEL 26 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION  (forts.)  

26 01 20 Europeiska rekryteringsbyrån  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

26 328 000 26 478 000 27 430 487,02  

Anmärkningar  

Det angivna beloppet motsvarar anslagen för Europeiska rekryteringsbyrån som anges i detalj i en särskild bilaga till 
detta avsnitt. 

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas 
uppgå till 250 000 euro.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Ekonomiska och sociala kommitténs, 
Regionkommitténs och EU-ombudsmannens beslut 2002/620/EG av den 25 juli 2002 om upprättande av Europeiska 
gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (EGT L 197, 26.7.2002, s. 53). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1), 
särskilt artiklarna 64–67.  

26 01 21 Byrån för löneadministration och individuella ersättningar  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

41 876 000 39 623 000 49 492 694,79  

Anmärkningar  

Det angivna beloppet motsvarar anslagen för Byrån för löneadministration och individuella ersättningar, som anges i 
detalj i en särskild bilaga till detta avsnitt. 

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning(EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om 
utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europap- 
arlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 
18.9.2013, s. 1), har budgetanslagen till och tjänsterna för övervakningskommittén och dess sekretariat tagits upp i 
budgeten respektive personalförteckningen för PMO. 

För att underlätta insyn går det att urskilja vilka medel som ställs till förfogande för Olafs övervakningskommitté via 
PMO:s budget. Med en personalstyrka på cirka sju fasta tjänster på sekretariatet och ett anslag för en kontraktsan- 
ställd uppgår driftsanslagen för sekretariatet för Olafs övervakningskommitté till cirka 1 000 000 EUR. Detta belopp 
är avsett för utgifter för personal, utbildning, tjänsteresor, interna möten, lokaler och it. 
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KAPITEL 26 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION  (forts.)  

26 01 21 (forts.)  

Utgifterna för övervakningskommitténs ledamöters ämbetsutövning täcks genom anslag på 200 000 EUR i 
artikel 24 01 08. 

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas 
uppgå till 11 430 000 euro.  

Rättslig grund 

Kommissionens beslut 2003/522/EG av den 6 november 2002 om inrättandet av Byrån för löneadministration och 
individuella ersättningar (EUT L 183, 22.7.2003, s. 30). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1), 
särskilt artiklarna 64–67.  

26 01 22 Infrastruktur och logistik (Bryssel)  

26 01 22 01 Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

84 123 000 80 679 000 88 960 430,61  

Anmärkningar  

Det angivna beloppet motsvarar anslagen för Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel som anges i detalj i en 
särskild bilaga till detta avsnitt. 

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas 
uppgå till 11 280 000 euro.  

Rättslig grund 

Kommissionens beslut 2003/523/EG av den 6 november 2002 om inrättandet av Infrastruktur- och logistikbyrån i 
Bryssel (EUT L 183, 22.7.2003, s. 35). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1), 
särskilt artiklarna 64–67. 
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KAPITEL 26 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION  (forts.)  

26 01 22  (forts.)  

26 01 22 02 Förvärv och hyra av byggnader i Bryssel  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

212 404 000 209 546 533 228 189 699,09  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka följande kostnader inom unionens territorium:  

—  Utgifter för hyror och tomträttsavgifter för utnyttjade byggnader eller delar av byggnader och hyra för 
konferenslokaler, lagerutrymmen, garage och parkeringsplatser.  

—  Utgifter för förvärv eller hyrköp av byggnader. 

—  Utgifter för uppförande av byggnader. 

Motsvarande utgifter för direkt forskning täcks av anslag som tagits upp i olika poster under artikel 10 01 05. 

Anslaget ska täcka utgifter som uppstår inom unionens territorium, undantaget kommissionens representationer 
inom unionen, för vilka utgifter tas upp under punkt 16 01 03 03. 

De inkomster som härrör från Eftastaternas bidrag till unionens allmänna kostnader enligt artiklarna 76 och 82 i 
EES-avtalet ska ge upphov till ytterligare anslag under berörda budgetrubriker i enlighet med budgetförordningen. 
Dessa inkomster beräknas uppgå till 438 197 euro. 

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas 
uppgå till 23 339 000 euro.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

26 01 22 03 Utgifter för byggnader i Bryssel  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

77 681 000 75 052 000 80 109 466,41 
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KAPITEL 26 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION  (forts.)  

26 01 22 (forts.) 

26 01 22 03 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka följande kostnader inom unionens territorium:  

—  Utgifter för försäkringspremier för de byggnader eller delar av byggnader som institutionen utnyttjar. 

—  Förbrukningsavgifter för vatten, gas, elektricitet och uppvärmning.  

—  Underhållskostnader för lokaler, hissar, centralvärme, luftkonditionering m.m. Kostnader för periodvis åter- 
kommande lokalvård, material för lokalvård, rengöring, kemtvätt etc., samt material för förbättring av måleriar- 
beten, reparationsarbeten och material till underhållsverkstäderna (institutionen ska för att hålla kostnaderna 
nere, innan avtal på mer än 300 000 EUR ingås eller förnyas, förhöra sig med de övriga institutionerna om vilka 
villkor som dessa erhållit [pris, valuta, indexering, avtalens giltighetstid, andra villkor] för samma typ av avtal). 

—  Kostnader för sopsortering, soplagring och undanskaffande av sopor.  

—  Kostnader för ombyggnadsarbeten som flyttning av skiljeväggar, förändringar av de tekniska anläggningarna och 
andra specialiserade ingrepp som låssmedsarbeten, el, VVS, måleri, golvläggning, samt kostnader för nätverks- 
arbeten inom byggnaderna och för material för detta (institutionen ska för att hålla kostnaderna nere, innan avtal 
på mer än 300 000 EUR ingås eller förnyas, förhöra sig med de övriga institutionerna om vilka villkor som dessa 
erhållit [pris, valuta, indexering, avtalens giltighetstid, andra villkor] för samma typ av avtal). 

—  Kostnader för hälsa och säkerhet för personalen på arbetsplatsen, som brandsäkerhetsmateriel, utrustning till de 
tjänstemän som ansvarar för första hjälpen samt kostnader för lagstadgade kontroller (institutionen ska för att 
hålla kostnaderna nere, innan avtal på mer än 300 000 EUR ingås eller förnyas, förhöra sig med de övriga 
institutionerna om vilka villkor som dessa erhållit [pris, valuta, indexering, avtalens giltighetstid, andra villkor] 
för samma typ av avtal). 

—  Kostnader för att genomföra en granskning av tillgängligheten till byggnaderna för människor med funktion- 
shinder och/eller nedsatt rörelseförmåga och för att genomföra nödvändiga anpassningar till följd av dessa 
granskningar så att byggnaderna blir fullt tillgängliga för samtliga besökare. 

—  Kostnader för juridisk, finansiell och teknisk rådgivning i samband med förvärv, förhyrning och uppförande av 
byggnader. 

—  Övriga utgifter för byggnader, särskilt kostnader för förvaltning av byggnader med olika typer av hyresgäster, 
kostnader för besiktning av fastigheter och avgifter för samhällsservice (vägavgifter, sophämtning m.m.).  

—  Kostnader för tekniskt arbete vid större ombyggnadsarbeten. 
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KAPITEL 26 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION  (forts.)  

26 01 22  (forts.)  

26 01 22 03 (forts.)  

Motsvarande utgifter för direkt forskning täcks av anslag som tagits upp i olika poster under artikel 10 01 05. 

Anslaget ska täcka utgifter som uppstår inom unionens territorium, undantaget kommissionens representationer 
inom unionen, för vilka utgifter tas upp under punkt 16 01 03 03. 

De inkomster som härrör från Eftastaternas bidrag till unionens allmänna kostnader enligt artiklarna 76 och 82 i 
EES-avtalet ska ge upphov till ytterligare anslag under berörda budgetrubriker i enlighet med budgetförordningen. 
Dessa inkomster beräknas uppgå till 160 259 euro. 

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas 
uppgå till 10 029 100 euro.  

Rättslig grund  

Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet 
och hälsa i arbetet (EGT L 183, 29.6.1989, s. 1). 

Rådets direktiv 90/270/EEG av den 29 maj 1990 om minimikrav för säkerhet och hälsa i arbete vid bildskärm (femte 
särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 156, 21.6.1990, s. 14). 

Europeiska ombudsmannens beslut av den 4 juli 2007 om en undersökning på eget initiativ (OI/3/2003/JMA) 
avseende Europeiska kommissionen. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

26 01 22 04 Utgifter för utrustning och möbler i Bryssel  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

7 859 000 7 547 000 11 089 964,45  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka följande kostnader inom unionens territorium:  

—  Kostnader för förvärv, förhyrning, hyrköp, underhåll, reparation, installation och utbyte av teknisk utrustning och 
materiel, särskilt för 
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KAPITEL 26 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION  (forts.)  

26 01 22 (forts.) 

26 01 22 04 (forts.) 

—  materiel (bl.a. kopieringsapparater) för framställning, kopiering och arkivering av publikationer och 
dokument i olika former (på papper eller i elektronisk form),  

—  audiovisuellt material, materiel för bibliotek och tolkning (kabiner, hörlurar med mikrofon och lyssnar- 
kabiner till anläggningar för simultantolkning etc.),  

—  köksutrustning och restaurangmateriel,  

— diverse verktyg till de verkstäder som underhåller byggnaderna, 

—  utrustning som erfordras för tjänstemän med funktionshinder,  

—  undersökningar, dokumentation och utbildning beträffande utrustning (institutionen ska för att hålla kost- 
naderna nere, innan avtal på mer än 300 000 EUR ingås eller förnyas, förhöra sig med de övriga 
institutionerna om vilka villkor som dessa erhållit [pris, valuta, indexering, avtalens giltighetstid, andra 
villkor] för samma typ av avtal). 

—  Inköp, förhyrning, underhåll och reparation av transportmedel, särskilt  

—  inköp av transportmedel, inbegripet åtminstone ett fordon anpassat för transporter av människor med nedsatt 
rörelseförmåga,  

—  utbyte av fordon som under året kommer att ha gått så många mil att det är rimligt att byta ut dem, 

—  kostnader för att hyra bil för en kortare eller längre period då det behövs fler bilar än vad som finns i 
fordonsparken, eller då fordonsparken inte kan tillfredsställa behoven för passagerare med nedsatt rörelse- 
förmåga, 

—  kostnader för underhåll, reparation och försäkring av tjänstefordon (bränsle, smörjmedel, däck, innerslangar, 
diverse tillbehör, reservdelar, verktyg m.m.), 

—  olika försäkringar (ansvarsförsäkring, stöldförsäkring) och försäkringsavgifter.  

—  Inköp, förhyrning, underhåll och reparation av inventarier, särskilt  

—  inköp av kontorsmöbler och särskilda möbler, inklusive ergonomiskt riktiga möbler, arkivhyllor m.m., 

—  utbyte av utnötta och trasiga inventarier,  

—  särskild utrustning till bibliotek (kartotek, hyllor, katalogmöbler m.m.), 

—  förhyrning av inventarier, samt 
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KAPITEL 26 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION  (forts.)  

26 01 22  (forts.)  

26 01 22 04 (forts.)  

—  kostnader för underhåll och reparation av inventarier (institutionen ska för att hålla kostnaderna nere, innan 
avtal på mer än 300 000 EUR ingås eller förnyas, förhöra sig med de övriga institutionerna om vilka villkor 
som dessa erhållit [pris, valuta, indexering, avtalens giltighetstid, andra villkor] för samma typ av avtal). 

—  Utgifter för arbetsmaterial, särskilt  

—  inköp av uniformer för vaktmästare och chaufförer,  

—  inköp och tvätt av arbetskläder till verkstadspersonal och till personal som ska utföra arbete där det är 
nödvändigt att skydda sig mot dåligt väder och kyla samt mot onormal förslitning och smuts, 

—  inköp av eller ersättning för utrustning som kan vara nödvändig enligt direktiven 89/391/EEG och 90/270/ 
EEG. 

—  Inköp av biljetter (enkelresa och  ”business pass”), fritt tillträde till kollektivtrafik för att underlätta resor mellan 
kommissionens byggnader eller mellan kommissionens byggnader och andra offentliga byggnader (t.ex. flyg- 
platsen), tjänstecyklar och andra transportmedel som gynnar kollektivtrafikanvändning och underlättar för 
kommissionens personal att pendla, med undantag för tjänstefordon. 

—  Utgifter för råvaror i samband med representationsmåltider. 

Det ska noteras att motsvarande utgifter avsatta för forskning täcks av anslag uppförda under artikel 01 05 i de 
berörda avdelningarna. 

Anslaget ska täcka utgifter som uppstår inom unionens territorium, undantaget kommissionens representationer 
inom unionen, för vilka utgifter tas upp under punkt 16 01 03 03. 

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas 
uppgå till 1 391 900 euro. 

Inrättandet av ett särskilt anslag för att ersätta utgifter för årskort för utnyttjande av kollektivtrafiken är en blygsam 
men viktig åtgärd för att bekräfta unionsinstitutionernas åtagande att minska sina koldioxidutsläpp i enlighet med 
miljölednings- och miljörevisionsordningen (Emas) och de överenskomna klimatförändringsmålen.  

Rättslig grund  

Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet 
och hälsa i arbetet (EGT L 183, 29.6.1989, s. 1). 

Rådets direktiv 90/270/EEG av den 29 maj 1990 om minimikrav för säkerhet och hälsa i arbete vid bildskärm (femte 
särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 156, 21.6.1990, s. 14). 
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KAPITEL 26 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION  (forts.)  

26 01 22 (forts.) 

26 01 22 04 (forts.)  

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid 
upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (EUT L 134, 30.4.2004, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid 
offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (EUT L 134, 30.4.2004, s. 114). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

26 01 22 05 Tjänster, materiel och övriga driftsutgifter i Bryssel  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

7 090 000 7 127 000 10 283 917,56  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka följande kostnader inom unionens territorium:  

—  Kostnader för flyttning, omflyttning och underhåll (hantering, lagring och placering) av materiel, inventarier och 
kontorsutrustning.  

—  Porto och andra leveranskostnader för normal postgång, för rapporter och publikationer, för postpaket och andra 
paket som sänds per flyg, båt eller tåg och med kommissionens internpost.  

—  Utgifter avseende hanteringen av kommissionens historiska arkiv.  

—  Utgifter för representationsmåltider.  

—  Inköp av papper, kuvert, kontorsvaror och materiel för reproduktion samt visst tryckningsarbete som utförs 
utanför institutionen. 

Det ska noteras att motsvarande utgifter avsatta för forskning täcks av anslag uppförda under artikel 01 05 i de 
berörda avdelningarna. 

Anslaget ska täcka utgifter som uppstår inom unionens territorium, undantaget kommissionens representationer 
inom unionen, för vilka utgifter tas upp under punkt 16 01 03 03. 

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas 
uppgå till 2 494 900 euro. 
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KAPITEL 26 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION  (forts.)  

26 01 22  (forts.)  

26 01 22 05 (forts.) 

Rättslig grund 

Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet 
och hälsa i arbetet (EGT L 183, 29.6.1989, s. 1). 

Rådets direktiv 90/270/EEG av den 29 maj 1990 om minimikrav för säkerhet och hälsa i arbete vid bildskärm (femte 
särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 156, 21.6.1990, s. 14). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

26 01 22 06 Bevakning av byggnader i Bryssel  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

33 000 000 33 397 000 35 650 338,60  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för vaktbolag, bevakning, kontroll av in- och utpasserande samt övriga 
därmed sammanhängande tjänster i kommissionens byggnader (institutionen ska för att hålla kostnaderna nere, 
innan avtal på mer än 300 000 EUR ingås eller förnyas, förhöra sig med de övriga institutionerna om vilka villkor 
som dessa erhållit [pris, valuta, indexering, avtalens giltighetstid, andra villkor] för samma typ av avtal). 

Det ska noteras att motsvarande utgifter avsatta för forskning täcks av anslag uppförda under artikel 01 05 i de 
berörda avdelningarna. 

Anslaget ska täcka utgifter som uppstår inom unionens territorium, undantaget kommissionens representationer 
inom unionen, för vilka utgifter tas upp under punkt 16 01 03 03. 

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas 
uppgå till 2 907 300 euro.  

Rättslig grund  

Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet 
och hälsa i arbetet (EGT L 183, 29.6.1989, s. 1). 
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KAPITEL 26 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION  (forts.)  

26 01 22 (forts.) 

26 01 22 06 (forts.)  

Rådets direktiv 90/270/EEG av den 29 maj 1990 om minimikrav för säkerhet och hälsa i arbete vid bildskärm (femte 
särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 156, 21.6.1990, s. 14). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

26 01 23 Infrastruktur och logistik i Luxemburg  

26 01 23 01 Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

26 218 000 25 231 000 24 610 878,06  

Anmärkningar  

Det angivna beloppet motsvarar anslagen för Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg som anges i detalj i en 
särskild bilaga till detta avsnitt. 

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas 
uppgå till 5 025 000 euro.  

Rättslig grund  

Kommissionens beslut 2003/524/EG av den 6 november 2002 om inrättandet av Infrastruktur- och logistikbyrån i 
Luxemburg (EUT L 183, 22.7.2003, s. 40). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1), 
särskilt artiklarna 64–67. 

26 01 23 02 Förvärv och hyra av byggnader i Luxemburg  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

45 239 000 44 038 228 98 255 736,17 
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KAPITEL 26 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION  (forts.)  

26 01 23  (forts.)  

26 01 23 02 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka följande kostnader inom unionens territorium:  

—  Utgifter för hyror och tomträttsavgifter för utnyttjade byggnader eller delar av byggnader och hyra för 
konferenslokaler, lagerutrymmen, garage och parkeringsplatser.  

—  Utgifter för förvärv eller hyrköp av byggnader. 

—  Utgifter för uppförande av byggnader. 

Det ska noteras att motsvarande utgifter avsatta för forskning täcks av anslag uppförda under artikel 01 05 i de 
berörda avdelningarna. 

Anslaget ska täcka utgifter som uppstår inom unionens territorium, undantaget kommissionens representationer 
inom unionen, för vilka utgifter tas upp under punkt 16 01 03 03. 

De inkomster som härrör från Eftastaternas bidrag till unionens allmänna kostnader enligt artiklarna 76 och 82 i 
EES-avtalet ska ge upphov till ytterligare anslag under berörda budgetrubriker i enlighet med budgetförordningen. 
Dessa inkomster beräknas uppgå till 93 329 euro. 

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas 
uppgå till 3 747 000 euro.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

26 01 23 03 Utgifter för byggnader i Luxemburg  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

16 100 000 17 053 000 16 560 739,11 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka följande kostnader inom unionens territorium:  

—  Utgifter för försäkringspremier för de byggnader eller delar av byggnader som institutionen utnyttjar. 
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KAPITEL 26 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION  (forts.)  

26 01 23 (forts.) 

26 01 23 03 (forts.) 

—  Förbrukningsavgifter för vatten, gas, elektricitet och uppvärmning.  

—  Underhållskostnader för lokaler, hissar, centralvärme, luftkonditionering m.m. Kostnader för periodvis åter- 
kommande lokalvård, material för lokalvård, rengöring, kemtvätt etc., samt material för förbättring av måleriar- 
beten, reparationsarbeten och material till underhållsverkstäderna (institutionen ska för att hålla kostnaderna 
nere, innan avtal på mer än 300 000 EUR ingås eller förnyas, förhöra sig med de övriga institutionerna om vilka 
villkor som dessa erhållit (pris, valuta, indexering, avtalens giltighetstid, andra villkor) för samma typ av avtal). 

—  Kostnader för sopsortering, soplagring och undanskaffande av sopor.  

—  Kostnader för ombyggnadsarbeten, som flyttning av skiljeväggar, förändringar av de tekniska anläggningarna 
och andra specialiserade ingrepp som låssmedsarbeten, el, VVS, måleri, golvläggning, samt kostnader för 
nätverksarbeten inom byggnaderna och för material för detta (institutionen ska för att hålla kostnaderna nere, 
innan avtal på mer än 300 000 EUR ingås eller förnyas, förhöra sig med de övriga institutionerna om vilka 
villkor som dessa erhållit [pris, valuta, indexering, avtalens giltighetstid, andra villkor] för samma typ av avtal).  

—  Kostnader för hälsa och säkerhet för personalen på arbetsplatsen, som brandsäkerhetsmateriel, utrustning till de 
tjänstemän som ansvarar för första hjälpen, utbildningskurser, kostnader för lagstadgade kontroller (institutionen 
ska för att hålla kostnaderna nere, innan avtal på mer än 300 000 EUR ingås eller förnyas, förhöra sig med de 
övriga institutionerna om vilka villkor som dessa erhållit [pris, valuta, indexering, avtalens giltighetstid, andra 
villkor] för samma typ av avtal).  

—  Kostnader för att genomföra en granskning av tillgängligheten till byggnaderna för människor med funktion- 
shinder och/eller nedsatt rörelseförmåga och för att genomföra nödvändiga anpassningar till följd av dessa 
granskningar så att byggnaderna blir fullt tillgängliga för samtliga besökare. 

—  Kostnader för juridisk, finansiell och teknisk rådgivning i samband med förvärv, förhyrning och uppförande av 
byggnader. 

—  Utgifter för förvaltning av byggnader med olika typer av hyresgäster, kostnader för besiktning av fastigheter och 
avgifter för samhällsservice (vägavgifter, sophämtning m.m.).  

—  Kostnader för teknisk hjälp vid större inredningsarbeten. 

Det ska noteras att motsvarande utgifter avsatta för forskning täcks av anslag uppförda under artikel 01 05 i de 
berörda avdelningarna. 

Anslaget ska täcka utgifter som uppstår inom unionens territorium, undantaget kommissionens representationer 
inom unionen, för vilka utgifter tas upp under punkt 16 01 03 03. 
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KAPITEL 26 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION  (forts.)  

26 01 23  (forts.)  

26 01 23 03 (forts.)  

De inkomster som härrör från Eftastaternas bidrag till unionens allmänna kostnader enligt artiklarna 76 och 82 i 
EES-avtalet ska ge upphov till ytterligare anslag under berörda budgetrubriker i enlighet med budgetförordningen. 
Dessa inkomster beräknas uppgå till 33 215 euro. 

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas 
uppgå till 430 000 euro.  

Rättslig grund 

Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet 
och hälsa i arbetet (EGT L 183, 29.6.1989, s. 1). 

Rådets direktiv 90/270/EEG av den 29 maj 1990 om minimikrav för säkerhet och hälsa i arbete vid bildskärm (femte 
särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 156, 21.6.1990, s. 14). 

Europeiska ombudsmannens beslut av den 4 juli 2007 om en undersökning på eget initiativ (OI/3/2003/JMA) 
avseende Europeiska kommissionen. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

26 01 23 04 Utgifter avseende utrustning och möbler i Luxemburg  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

978 000 998 000 1 236 828,30  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka följande kostnader inom unionens territorium:  

—  Kostnader för förvärv, förhyrning, hyrköp, underhåll, reparation, installation och utbyte av teknisk utrustning och 
materiel, särskilt för  

—  materiel (bl.a. kopieringsapparater) för framställning, kopiering och arkivering av publikationer och 
dokument i olika former (på papper eller i elektronisk form),  

—  audiovisuellt material, materiel för bibliotek och tolkning (kabiner, hörlurar med mikrofon och lyssnar- 
kabiner till anläggningar för simultantolkning etc.), 
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KAPITEL 26 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION  (forts.)  

26 01 23 (forts.) 

26 01 23 04 (forts.) 

—  köksutrustning och restaurangmateriel,  

— diverse verktyg till de verkstäder som underhåller byggnaderna, 

—  utrustning som erfordras för tjänstemän med funktionshinder,  

—  undersökningar, dokumentation och utbildning beträffande utrustning (institutionen ska för att hålla kost- 
naderna nere, innan avtal på mer än 300 000 EUR ingås eller förnyas, förhöra sig med de övriga 
institutionerna om vilka villkor som dessa erhållit (pris, valuta, indexering, avtalens giltighetstid, andra 
villkor) för samma typ av avtal). 

—  Inköp, förhyrning, underhåll och reparation av transportmedel, särskilt  

—  inköp av transportmedel, inbegripet åtminstone ett fordon anpassat för transporter av människor med nedsatt 
rörelseförmåga,  

—  utbyte av fordon som under året kommer att ha gått så många mil att det är rimligt att byta ut dem, 

—  kostnader för att hyra bil för en kortare eller längre period då det behövs fler bilar än vad som finns i 
fordonsparken, eller då fordonsparken inte kan tillfredsställa behoven för passagerare med nedsatt rörelse- 
förmåga, 

—  kostnader för underhåll, reparation och försäkring av tjänstefordon (bränsle, smörjmedel, däck, innerslangar, 
diverse tillbehör, reservdelar, verktyg m.m.), 

—  olika försäkringar (ansvarsförsäkring, stöldförsäkring) och försäkringsavgifter.  

—  Inköp, förhyrning, underhåll och reparation av inventarier, särskilt  

—  inköp av kontorsmöbler och särskilda möbler, inklusive ergonomiskt riktiga möbler, arkivhyllor m.m., 

—  utbyte av utnötta och trasiga inventarier,  

—  särskild utrustning till bibliotek (kartotek, hyllor, katalogmöbler m.m.), 

—  förhyrning av inventarier, samt 

—  kostnader för underhåll och reparation av inventarier (institutionen ska för att hålla kostnaderna nere, innan 
avtal på mer än 300 000 EUR ingås eller förnyas, förhöra sig med de övriga institutionerna om vilka villkor 
som dessa erhållit (pris, valuta, indexering, avtalens giltighetstid, andra villkor) för samma typ av avtal). 
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KAPITEL 26 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION  (forts.)  

26 01 23  (forts.)  

26 01 23 04 (forts.)  

—  Utgifter för arbetsmaterial, särskilt  

—  inköp av uniformer för vaktmästare och chaufförer,  

—  inköp och tvätt av arbetskläder till verkstadspersonal och till personal som ska utföra arbete där det är 
nödvändigt att skydda sig mot dåligt väder och kyla samt mot onormal förslitning och smuts, 

—  inköp av eller ersättning för utrustning som kan vara nödvändig enligt direktiven 89/391/EEG och 90/270/ 
EEG. 

Det ska noteras att motsvarande utgifter avsatta för forskning täcks av anslag uppförda under artikel 01 05 i de 
berörda avdelningarna. 

Anslaget ska täcka utgifter som uppstår inom unionens territorium, undantaget kommissionens representationer 
inom unionen, för vilka utgifter tas upp under punkt 16 01 03 03. 

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas 
uppgå till 120 000 euro.  

Rättslig grund 

Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet 
och hälsa i arbetet (EGT L 183, 29.6.1989, s. 1). 

Rådets direktiv 90/270/EEG av den 29 maj 1990 om minimikrav för säkerhet och hälsa i arbete vid bildskärm (femte 
särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 156, 21.6.1990, s. 14). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid 
upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (EUT L 134, 30.4.2004, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid 
offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (EUT L 134, 30.4.2004, s. 114). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 26 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION  (forts.)  

26 01 23 (forts.)  

26 01 23 05 Tjänster, materiel och övriga driftsutgifter i Luxemburg  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

1 028 000 961 000 1 037 031,95  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka följande kostnader inom unionens territorium:  

—  Kostnader för flyttning, omflyttning och underhåll (hantering, lagring och placering) av materiel, inventarier och 
kontorsutrustning.  

—  Porto och andra leveranskostnader för normal postgång, för rapporter och publikationer, för postpaket och andra 
paket som sänds per flyg, båt eller tåg och med kommissionens internpost.  

—  Inköp av papper, kuvert, kontorsvaror och materiel för reproduktion samt visst tryckningsarbete som utförs 
utanför institutionen. 

Det ska noteras att motsvarande utgifter avsatta för forskning täcks av anslag uppförda under artikel 01 05 i de 
berörda avdelningarna. 

Anslaget ska täcka utgifter som uppstår inom unionens territorium, undantaget kommissionens representationer 
inom unionen, för vilka utgifter tas upp under punkt 16 01 03 03. 

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas 
uppgå till 62 000 EUR.  

Rättslig grund 

Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet 
och hälsa i arbetet (EGT L 183, 29.6.1989, s. 1). 

Rådets direktiv 90/270/EEG av den 29 maj 1990 om minimikrav för säkerhet och hälsa i arbete vid bildskärm (femte 
särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 156, 21.6.1990, s. 14). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 26 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION  (forts.)  

26 01 23  (forts.)  

26 01 23 06 Bevakning av byggnader i Luxemburg  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

8 653 000 8 500 000 8 313 603,92  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka följande kostnader inom unionens territorium:  

—  Kostnader för den fysiska säkerheten för personal och egendom, särskilt avtal med vaktbolag, avtal om underhåll 
av säkerhetsanläggningarna, utbildningsinsatser samt inköp av materiel (institutionen ska för att hålla kost- 
naderna nere, innan avtal på mer än 300 000 EUR ingås eller förnyas, förhöra sig med de övriga institutionerna 
om vilka villkor som dessa erhållit [pris, valuta, indexering, avtalens giltighetstid, andra villkor] för samma typ 
av avtal).  

—  Kostnader för hygien och säkerhet för personalen på arbetsplatsen, som brandsäkerhetsmateriel, utrustning till de 
tjänstemän som ansvarar för första hjälpen, utbildningskurser, kostnader för lagstadgade kontroller (institutionen 
ska för att hålla kostnaderna nere, innan avtal på mer än 300 000 EUR ingås eller förnyas, förhöra sig med de 
övriga institutionerna om vilka villkor som dessa erhållit [pris, valuta, indexering, avtalens giltighetstid, andra 
villkor] för samma typ av avtal). 

Det ska noteras att motsvarande utgifter avsatta för forskning täcks av anslag uppförda under artikel 01 05 i de 
berörda avdelningarna. 

Anslaget ska täcka utgifter som uppstår inom unionens territorium, undantaget kommissionens representationer 
inom unionen, för vilka utgifter tas upp under punkt 16 01 03 03. 

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas 
uppgå till 164 000 euro.  

Rättslig grund 

Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet 
och hälsa i arbetet (EGT L 183, 29.6.1989, s. 1). 

Rådets direktiv 90/270/EEG av den 29 maj 1990 om minimikrav för säkerhet och hälsa i arbete vid bildskärm (femte 
särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 156, 21.6.1990, s. 14). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 26 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION  (forts.)  

26 01 29 Kommissionens fastighetsprojekt  – förskott  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. 

Anmärkningar 

Ny artikel  

Detta anslag är avsett att täcka utbetalning av förskott för kommissionens fastighetsprojekt. 

En detaljerad sammanfattning av förskottsutbetalningarna per projekt kommer att lämnas av kommissionen i 
arbetsdokumentet om kommissionens fastighetsprojekt i enlighet med artikel 266.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

26 01 40 Säkerhet och bevakning  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

14 436 000 12 392 000 13 892 542,42  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med  

—  den fysiska säkerheten för människor och materiel, särskilt kostnader för förvärv, förhyrning, hyrköp, underhåll, 
reparation, installation och utbyte av säkerhetsutrustning,  

—  kostnader för hälsa och säkerhet för personalen på arbetsplatsen, kostnader för lagstadgade kontroller (kontroll 
av tekniska installationer i byggnaderna, säkerhetssamordning, kontroll av livsmedelshygien), inköp, hyra och 
underhåll av brandskyddsutrustning, kostnader för utbildning och utrustning för utrymningsledare och brands- 
kyddsansvariga, vilka enligt lag måste finnas i byggnaderna, 

—  regelbunden utvärdering av hur miljöledningssystemet inom institutionen fungerar, 
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KAPITEL 26 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION  (forts.)  

26 01 40  (forts.)  

—  utformning, tillverkning och personalisering av de laissez-passer-handlingar som utfärdas av unionen. 

Innan institutionen förnyar eller sluter ett kontrakt som överstiger 300 000 EUR ska den för att minska utgifterna 
rådfråga de andra europeiska institutionerna om de villkor (pris, valuta, indexreglering, varaktighet, andra klausuler) 
som var och en av dem har erhållit för liknande kontrakt. 

Det ska noteras att motsvarande utgifter avsatta för forskning täcks av anslag uppförda under artikel 01 05 i de 
berörda avdelningarna. 

Anslaget ska täcka utgifter som uppstår inom unionens territorium, undantaget kommissionens representationer 
inom unionen, för vilka utgifter tas upp under punkt 16 01 03 03. 

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas 
uppgå till 976 000 euro.  

Rättslig grund 

Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet 
och hälsa i arbetet (EGT L 183, 29.6.1989, s. 1). 

Rådets direktiv 90/270/EEG av den 29 maj 1990 om minimikrav för säkerhet och hälsa i arbete vid bildskärm (femte 
särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 156, 21.6.1990, s. 14). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för 
organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om upphävande av förordning 
(EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut 2001/681/EG och 2006/193/EG (EUT L 342, 22.12.2009, s. 1). 

Rådets förordning (EU) nr 1417/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av utformningen av de laissez- 
passer-handlingar som utfärdas av Europeiska unionen (EUT L 353, 28.12.2013, s. 26). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 26 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION  (forts.)  

26 01 60 Personalpolitik och personalförvaltning  

26 01 60 01 Läkartjänsten  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

4 700 000 4 700 000 6 497 168,71  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka 

—  kostnader för läkarundersökning årligen och före anställning av personal, material och läkemedel, specialin- 
strument och -möbler som är medicinskt nödvändiga, samt kostnader för arbetet i invaliditetskommittén,  

—  kostnader för läkare, sjuksköterskor och personal med psykosociala uppgifter som är lokalt kontraktsanställda 
eller tillfälligt anställda, samt kostnader för externa specialistbehandlingar som bedöms som nödvändiga av 
förtroendeläkarna,  

—  kostnader för läkarundersökning före anställning av personal till daghem,  

—  kostnader för kontroll inom ramen för hälsoskyddet av det fysiska tillståndet hos personer som utsätts för 
strålning, 

—  kostnader för inköp av eller ersättning för utrustning som ett led i tillämpningen av direktiven 89/391/EEG och 
90/270/EEG, 

—  sjukvårdsutgifter i samband med politiska möten på hög nivå som anordnas av kommissionen. 

Anslaget ska täcka utgifter som uppstår inom unionens territorium, undantaget kommissionens representationer 
inom unionen, för vilka utgifterna tas upp i punkt 16 01 03 03. 

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas 
uppgå till 900 000 euro.  

Rättslig grund 

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. 

III/1276 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 26 —  KOMMISSIONENS ADMINISTRATION



 

KAPITEL 26 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION  (forts.)  

26 01 60  (forts.)  

26 01 60 01 (forts.)  

Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, och särskilt kapitel III. 

Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet 
och hälsa i arbetet (EGT L 183, 29.6.1989, s. 1). 

Rådets direktiv 90/270/EEG av den 29 maj 1990 om minimikrav för säkerhet och hälsa i arbete vid bildskärm (femte 
särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 156, 21.6.1990, s. 14). 

Nationell lagstiftning om grundläggande normer. 

26 01 60 02 Uttagningsprov, urval och rekryteringsutgifter  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

1 565 000 1 565 000 1 675 100,71  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka 

—  kostnader för rekrytering och urval till chefstjänster,  

—  kostnader för att kalla de godkända sökande i anställnings- och uttagningsprov till anställningsintervju,  

—  kostnader för att kalla tjänstemän och tillfälligt anställda vid delegationerna som deltar i allmänna anställnings- 
och uttagningsprov.  

—  kostnader för att anordna uttagningsprov och urval enligt artikel 3 i beslut 2002/620/EG. 

När arbetet så kräver får anslagen, efter samråd med Europeiska rekryteringsbyrån, användas för uttagningsprov som 
anordnas av institutionen själv. 

Anslaget täcker inte utgifterna för personal vilka täcks av anslagen i artiklarna 01 04 och 01 05 i de olika 
avdelningarna. 

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas 
uppgå till 23 000 euro.  

Rättslig grund 

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. 
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KAPITEL 26 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION  (forts.)  

26 01 60 (forts.) 

26 01 60 02 (forts.)  

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. 

Europaparlamentets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Ekonomiska och sociala kommitténs, 
Regionkommitténs och EU-ombudsmannens beslut 2002/620/EG av den 25 juli 2002 om upprättande av Europeiska 
gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (EGT L 197, 26.7.2002, s. 53). 

Beslut 2002/621/EG fattat av generalsekreterarna vid Europaparlamentet, rådet, kommissionen, justitiesekreteraren 
vid domstolen, generalsekreterarna vid revisionsrätten, Ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och 
EU-ombudsmannens representant av den 25 juli 2002 om hur Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov 
ska organiseras och fungera (EGT L 197, 26.7.2002, s. 56). 

26 01 60 04 Interinstitutionellt samarbete på det sociala planet  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

11 811 000 10 089 000 28 381 947,76  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka 

—  utgifter för genomförande och utveckling av kommissionens hemsidor på intranätet (My IntraComm) samt 
kostnader för månadstidningen  Commission en direct,  

—  övriga kostnader för intern kommunikation och information, inklusive reklamkampanjer,  

—  inhyrd personal som arbetar vid dagcenter för skolbarn, semestercenter och utomhusfritidscenter som organiseras 
av kommissionens avdelningar,  

— dokumentreproduktion som inte kan göras av kommissionens anställda utan måste göras externt,  

—  utgifter i samband med privaträttsliga avtal med personer som vikarierar för ordinarie barnskötare och 
sjuksköterskor på daghem,  

—  en del av kostnaderna för att driva rekreationscentret, kulturell verksamhet, bidrag till personalvård samt 
förvaltning och kompletterande utrustning till idrottsverksamheten,  

—  initiativ som främjar sociala kontakter mellan tjänstemän av olika nationaliteter, integrationen av tillfälligt 
anställda och deras familjer samt förebyggande projekt som motsvarar behoven hos den aktiva personalen och 
dess familjer,  

—  bidrag till de anställdas kostnader för bl.a. hemhjälp, juridisk rådgivning, fritidsanläggningar utomhus för barn, 
kurser i språk och kultur, 
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KAPITEL 26 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION  (forts.)  

26 01 60  (forts.)  

26 01 60 04 (forts.)  

—  kostnader för mottagning av nya tjänstemän och övriga anställda och hjälp vad avser bostad till anställda, 

—  bistånd som kan beviljas en tjänsteman, en f.d. tjänsteman eller avliden tjänstemans underhållsberättigade som 
befinner sig i särskilt svåra omständigheter,  

—  utgifter för begränsade åtgärder av social karaktär som gäller köpkraften för viss personal, i de lägsta 
lönegraderna, som arbetar i Luxemburg, 

—  vissa utgifter knutna till daghem eller annan förskole- och barnpassningsverksamhet, inkomster från föräldraav- 
giften som kan återanvändas, 

—  utgifter förbundna med erkännande av tjänstemäns prestationer, särskilt kostnader för medaljer till tjänstemän 
som fullgjort 20 års tjänstgöring samt gåva i samband med pensionsavgång,  

—  särskilda utbetalningar till personer som uppbär en unionspension eller deras underhållsberättigade efterlevande 
som befinner sig i särskilt svåra omständigheter,  

—  finansiering av förebyggande projekt för att tillgodose särskilda behov hos tidigare anställda i de olika 
medlemsstaterna samt för bidrag till organisationer för tidigare anställda. 

När det gäller politiken till förmån för följande personer med funktionshinder, nämligen  

—  tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst,  

—  makar till tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst, 

—  alla barn som är underhållsberättigade i enlighet med tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska 
unionen, 

ska, inom ramen för det belopp som är uppfört i budgeten och efter det att eventuella nationella rättigheter i antingen 
bosättnings- eller ursprungslandet har uttömts, detta anslag täcka alla nödvändiga utgifter, förutom läkarvårds- 
kostnader, som är en följd av funktionshindret och som är vederbörligen bestyrkta. 

Detta anslag är dessutom avsett att delvis täcka utgifter vad avser skolgång för barn som på klara pedagogiska 
grunder inte är antagna eller inte längre kan antas vid Europaskolor, eller som på grund av endera förälderns, vilken 
är tjänsteman, arbetsplats (externa kontor) inte kan få undervisning vid en Europaskola. 

Det ska noteras att motsvarande utgifter avsatta för forskning täcks av anslag uppförda under artikel 01 05 i de 
berörda avdelningarna. 

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas 
uppgå till 14 346 000 euro. 
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KAPITEL 26 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION  (forts.)  

26 01 60 (forts.) 

26 01 60 04 (forts.) 

Rättslig grund 

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. 

26 01 60 06 Tjänstemän från institutionen vilka tillfälligt har utnämnts till en tjänst inom den nationella administrationen, inom 
internationella organisationer eller inom offentliga eller privata institutioner eller företag  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

230 000 230 000 230 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka de ytterligare utgifter som uppstår till följd av att unionens tjänstemän upprätthåller 
annan tjänst, i form av de tillägg och återbetalningar av omkostnader som tjänstemännen har rätt till i samband 
därmed. 

Det är också avsett att täcka kostnader i samband med specialiserad utbildningspraktik inom nationella förvaltningar 
eller inom organisationer i medlemsstaterna eller i tredjeland.  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. 

26 01 60 07 Skadestånd  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

150 000 150 000 35 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka 

—  kommissionens utgifter för skadestånd och utgifter som följer av att kommissionen ådrar sig ett skadestånd- 
sansvar när det gäller personalfrågor och administrativa frågor, 

—  utgifter i samband med vissa fall för vilka, av rättviseskäl, det är lämpligt att betala ut ett skadestånd. 
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KAPITEL 26 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION  (forts.)  

26 01 60  (forts.)  

26 01 60 08 Diverse försäkringar  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

61 000 61 000 155 186,83  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för ansvarsförsäkring och andra försäkringsavtal som Byrån för löneadminis- 
tration och individuella ersättningar handlägger för kommissionen, kontoren och organen, Gemensamma forsknings- 
centret, unionens delegationer och kommissionens representationer, samt motsvarande utgifter inom området för 
indirekt forskning.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

26 01 60 09 Språkkurser  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

2 605 000 2 605 000 2 427 075,24  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka 

—  kostnader för att anordna språkkurser för tjänstemän och andra anställda, 

—  kostnader för att anordna språkkurser för tjänstemäns och andra anställdas medföljande som ett led i integration- 
spolitiken,  

—  inköp av material och böcker, 

—  anlitande av experter. 

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas 
uppgå till 750 000 euro.  

Rättslig grund 

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. 
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KAPITEL 26 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION  (forts.)  

26 01 70 Europaskolor  

26 01 70 01 Kansli för Europaskolornas generalsekreterare (Bryssel) 

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

13 232 598 13 398 379 11 602 068,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av Europaskolornas (Bryssel) kansli för generalsekreteraren. 

Europaskolorna måste följa principerna om icke-diskriminering och lika möjligheter.  

Referensrättsakter  

Konventionen med stadga för Europaskolorna (EGT L 212, 17.8.1994, s. 3). 

26 01 70 02 Bryssel I (Uccle/Ukkel)  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

31 672 737 32 347 008 30 417 605,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka budgeten för Europaskolan i Bryssel-Uccle/Ukkel (Bryssel I). 

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas 
uppgå till 190 000 euro.  

Referensrättsakter  

Konventionen med stadga för Europaskolorna (EGT L 212, 17.8.1994, s. 3). 

26 01 70 03 Bryssel II (Woluwe)  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

25 728 561 26 069 908 26 120 827,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka budgeten för Europaskolan i Bryssel-Woluwe (Bryssel II). 
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KAPITEL 26 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION  (forts.)  

26 01 70  (forts.)  

26 01 70 03 (forts.)  

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas 
uppgå till 140 000 euro.  

Referensrättsakter  

Konventionen med stadga för Europaskolorna (EGT L 212, 17.8.1994, s. 3). 

26 01 70 04 Bryssel III (Ixelles/Elsene)  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

25 494 016 25 170 644 24 248 479,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka budgeten för Europaskolan i Bryssel-Ixelles/Elsene (Bryssel III). 

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas 
uppgå till 110 000 euro.  

Referensrättsakter  

Konventionen med stadga för Europaskolorna (EGT L 212, 17.8.1994, s. 3). 

26 01 70 05 Bryssel IV (Laeken/Laken)  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

23 584 745 21 943 695 20 408 685,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka budgeten för Europaskolan i Bryssel-Laeken/Laken (Bryssel IV). 

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas 
uppgå till 180 000 euro.  

Referensrättsakter  

Konventionen med stadga för Europaskolorna (EGT L 212, 17.8.1994, s. 3). 

26 01 70 11 Luxemburg I  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

19 361 501 19 532 245 18 068 128,—  
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KAPITEL 26 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION  (forts.)  

26 01 70 (forts.) 

26 01 70 11 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka budgeten för Europaskolan Luxemburg I. 

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas 
uppgå till 91 000 euro.  

Referensrättsakter  

Konventionen med stadga för Europaskolorna (EGT L 212, 17.8.1994, s. 3). 

26 01 70 12 Luxemburg II  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

15 368 044 15 537 984 13 368 692,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka budgeten för Europaskolan Luxemburg II. 

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas 
uppgå till 174 000 euro.  

Referensrättsakter  

Konventionen med stadga för Europaskolorna (EGT L 212, 17.8.1994, s. 3). 

26 01 70 21 Mol (Belgien)  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

7 486 690 7 788 742 6 436 050,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka budgeten för Europaskolan i Mol. 

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas 
uppgå till 17 000 euro.  

Referensrättsakter  

Konventionen med stadga för Europaskolorna (EGT L 212, 17.8.1994, s. 3). 
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KAPITEL 26 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION  (forts.)  

26 01 70  (forts.)  

26 01 70 22 Frankfurt am Main (Tyskland)  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

6 893 513 4 855 869 11 129 373,92  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka budgeten för Europaskolan i Frankfurt am Main. 

Referensrättsakter  

Konventionen med stadga för Europaskolorna (EGT L 212, 17.8.1994, s. 3). 

26 01 70 23 Karlsruhe (Tyskland)  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

5 651 915 5 018 800 4 004 200,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka budgeten för Europaskolan i Karlsruhe. 

Referensrättsakter  

Konventionen med stadga för Europaskolorna (EGT L 212, 17.8.1994, s. 3). 

26 01 70 24 München (Tyskland)  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

482 949 389 906 365 645,76  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka budgeten för Europaskolan i München. 
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KAPITEL 26 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION  (forts.)  

26 01 70 (forts.) 

26 01 70 24 (forts.) 

Referensrättsakter  

Konventionen med stadga för Europaskolorna (EGT L 212, 17.8.1994, s. 3). 

26 01 70 25 Alicante (Spanien)  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

684 237 606 754 539 148,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka budgeten för Europaskolan i Alicante.  

Referensrättsakter  

Konventionen med stadga för Europaskolorna (EGT L 212, 17.8.1994, s. 3). 

26 01 70 26 Varese (Italien)  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

11 999 920 12 578 400 11 215 248,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka budgeten för Europaskolan i Varese. 

Referensrättsakter  

Konventionen med stadga för Europaskolorna (EGT L 212, 17.8.1994, s. 3). 

26 01 70 27 Bergen (Nederländerna)  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

3 514 746 5 181 196 4 880 325,—  
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KAPITEL 26 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION  (forts.)  

26 01 70  (forts.)  

26 01 70 27 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka budgeten för Europaskolan i Bergen. 

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas 
uppgå till 2 400 000 euro.  

Referensrättsakter  

Konventionen med stadga för Europaskolorna (EGT L 212, 17.8.1994, s. 3). 

26 01 70 28 Culham (Förenade kungariket)  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka budgeten för Europaskolan i Culham. 

Referensrättsakter  

Konventionen med stadga för Europaskolorna (EGT L 212, 17.8.1994, s. 3). 

26 01 70 31 Unionens bidrag till Europaskolorna (typ 2)  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

846 870 766 890 7 278 733,64  

Anmärkningar  

Anslaget är avsett att täcka kommissionens bidrag till Europaskolorna (typ 2) som godkänts av Europaskolornas 
styrelse och som har undertecknat finansieringsavtalet med kommissionen. 

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas 
uppgå till 6 850 000 euro.  

Referensrättsakter  

Kommissionens beslut C(2013) 4886 av den 1 augusti 2013. 
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KAPITEL 26 02 — MULTIMEDIAPRODUKTION 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

26 02 MULTIMEDIAPRO- 
DUKTION  

26 02 01 Förfaranden vid till- 
delning och offentlig- 
görande av offentliga 
upphandlingskontrakt 
för bygg- och anlägg- 
ningsarbeten samt 
varor och tjänster  1,1 7 200 000 7 200 000 7 670 000 7 670 000 6 601 575,48 6 797 926,60 94,42  

Kapitel 26 02  –  Totalt 7 200 000 7 200 000 7 670 000 7 670 000 6 601 575,48 6 797 926,60 94,42  

26 02 01 Förfaranden vid tilldelning och offentliggörande av offentliga upphandlingskontrakt för bygg- och 
anläggningsarbeten samt varor och tjänster  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

7 200 000 7 200 000 7 670 000 7 670 000 6 601 575,48 6 797 926,60  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med  

—  Insamling, behandling, offentliggörande och spridning av meddelanden om offentlig upphandling inom unionen 
och i tredjeländer med hjälp av olika medier, samt integreringen av dessa i de eProcurement-tjänster som 
institutionerna erbjuder företagen och de upphandlande myndigheterna. Detta inkluderar kostnader för över- 
sättning av unionsinstitutionernas meddelanden om offentlig upphandling. 

—  främjande och användande av nya metoder för elektronisk insamling och spridning av meddelanden om offentlig 
upphandling, 

—  utveckling och utnyttjande av eProcurement-tjänster i upphandlingsfasen.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EEG) nr 2137/85 av den 25 juli 1985 om europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG) 
(EGT L 199, 31.7.1985, s. 1). 

Rådets direktiv 92/13/EEG av den 25 februari 1992 om samordning av lagar och andra författningar om 
gemenskapsregler om upphandlingsförfaranden tillämpade av företag och verk inom vatten-, energi-, transport- och 
telekommunikationssektorerna (EGT L 76, 23.3.1992, s. 14). 
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KAPITEL 26 02  — MULTIMEDIAPRODUKTION  (forts.)  

26 02 01 (forts.)  

Rådets och kommissionens beslut 94/1/ EKSG, EG av den 13 december 1993 om ingående av avtalet om 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet mellan Europeiska gemenskaperna, deras medlemsstater och Finland, 
Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz, Sverige och Österrike (EGT L 1, 3.1.1994, s. 1). 

Rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar  ‒  vad 
beträffar frågor som omfattas av dess behörighet  ‒ av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i 
Uruguayrundan (1986‒1994) (EGT L 336, 23.12.1994, s. 1), och i synnerhet avtalet om offentlig upphandling. 

Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag (EGT L 294, 10.11.2001, 
s. 1). 

Rådets och, i fråga om avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete, kommissionens beslut 2002/309/EG, 
Euratom av den 4 april 2002 om ingående av sju avtal med Schweiziska edsförbundet (EGT L 114, 30.4.2002, s. 1), 
och i synnerhet avtalet om vissa aspekter rörande offentlig upphandling. 

Rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE- 
föreningar) (EUT L 207, 18.8.2003, s. 1). 

Kommissionens förordning (EG) nr 718/2007 av den 12 juni 2007 om tillämpning av rådets förordning (EG) 
nr 1085/2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen (EUT L 170, 29.6.2007, s. 1). 

Europeiska centralbankens beslut 2007/497/EG av den 3 juli 2007 om regler för upphandling (ECB/2007/5) 
(EUT L 184, 14.7.2007, s. 34). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg 
och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 (EUT L 315, 3.12.2007, 
s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för 
tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (omarbetning) (EUT L 293, 31.10.2008, s. 3). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid 
tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på 
försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG (EUT L 216, 20.8.2009, 
s. 76). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner 
(EUT L 94, 28.3.2014, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om 
upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är 
verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG 
(EUT L 94, 28.3.2014, s. 243). 
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2001&mm=11&jj=10&type=L&nnn=294&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2001&mm=11&jj=10&type=L&nnn=294&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2002&mm=04&jj=30&type=L&nnn=114&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2003&mm=08&jj=18&type=L&nnn=207&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2007&mm=06&jj=29&type=L&nnn=170&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2007&mm=07&jj=14&type=L&nnn=184&pppp=0034&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2007&mm=12&jj=03&type=L&nnn=315&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2007&mm=12&jj=03&type=L&nnn=315&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2008&mm=10&jj=31&type=L&nnn=293&pppp=0003&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2009&mm=08&jj=20&type=L&nnn=216&pppp=0076&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2009&mm=08&jj=20&type=L&nnn=216&pppp=0076&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2014&mm=03&jj=28&type=L&nnn=094&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2014&mm=03&jj=28&type=L&nnn=094&pppp=0065&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2014&mm=03&jj=28&type=L&nnn=094&pppp=0243&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 26 02 —  MULTIMEDIAPRODUKTION  (forts.)  

26 02 01 (forts.)  

Associeringsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan 
(EUT L 161, 29.5.2014, s. 3). 

Rådets beslut 2014/668/EU av den 23 juni 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om 
provisorisk tillämpning av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen 
och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, vad gäller avdelning III (med undantag för 
bestämmelserna om behandling av arbetstagare som är tredjelandsmedborgare och lagligen anställda på den andra 
partens territorium) och avdelningarna IV, V, VI och VII i avtalet, samt därtill hörande bilagor och protokoll 
(EUT L 278, 20.9.2014, s. 1). 

Rådets förordning (EU) 2015/323 av den 2 mars 2015 med budgetförordning för elfte Europeiska utvecklingsfonden 
(EUT L 58, 3.3.2015, s. 17). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

Referensrättsakter  

Rådets förordning (Euratom) nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som ska användas i Europeiska 
atomenergigemenskapen (EGT 17, 6.10.1958, s. 385/58). 

Rådets beslut av den 15 september 1958 om grundande av Europeiska gemenskapernas officiella tidning (EGT 17, 
6.10.1958, s. 390/58). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 av den 5 november 2002 om en gemensam 
terminologi vid offentlig upphandling (CPV) (EGT L 340, 16.12.2002, s. 1). 

Europaparlamentets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Europeiska ekonomiska och sociala 
kommitténs och Regionkommitténs beslut 2009/496/EG, Euratom av den 26 juni 2009 om organisationen och 
driften av Europeiska unionens publikationsbyrå (EUT L 168, 30.6.2009, s. 41). 

Kommissionens förordning (EU) nr 1251/2011 av den 30 november 2011 om ändring av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2004/17/EG, 2004/18/EG och 2009/81/EG vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid 
upphandlingsförfaranden (EUT L 319, 2.12.2011, s. 43). 
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2014&mm=05&jj=29&type=L&nnn=161&pppp=0003&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2014&mm=09&jj=20&type=L&nnn=278&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2015&mm=03&jj=03&type=L&nnn=058&pppp=0017&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1958&mm=10&jj=06&type=P&nnn=017&pppp=0385&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1958&mm=10&jj=06&type=P&nnn=017&pppp=0390&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1958&mm=10&jj=06&type=P&nnn=017&pppp=0390&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2002&mm=12&jj=16&type=L&nnn=340&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2009&mm=06&jj=30&type=L&nnn=168&pppp=0041&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2011&mm=12&jj=02&type=L&nnn=319&pppp=0043&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 26 02  — MULTIMEDIAPRODUKTION  (forts.)  

26 02 01 (forts.)  

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1986 av den 11 november 2015 om fastställande av standard- 
formulär för offentliggörande av meddelanden om offentlig upphandling och om upphävande av genomförandeför- 
ordning (EU) nr 842/2011 (EUT L 296, 12.11.2015, s. 1). 

Skrivelse från GD Grow av den 7 september 2016 om offentliggörande av meddelanden om preliminära marknads- 
undersökningar i förhandsmeddelanden. 

Skrivelser av den 12 september 2016 och den 21 september 2016 angående offentliggörandet av meddelanden om 
upphandling i EUT S avseende Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM). 
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2015&mm=11&jj=12&type=L&nnn=296&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 26 03 — TJÄNSTER FÖR OFFENTLIGA FÖRVALTNINGAR, FÖRETAG OCH MEDBORGARE  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

26 03 TJÄNSTER FÖR 
OFFENTLIGA 
FÖRVALTNINGAR, 
FÖRETAG OCH 
MEDBORGARE  

26 03 01 Lösningar för inter- 
operabilitet och 
gemensamma ramar för 
europeiska offentliga 
förvaltningar, företag 
och medborgare (ISA 2 )  1,1 27 130 000 25 000 000 25 832 000 22 524 000 27 664 211,96 25 357 589,21 101,43  

Reserver (40 02 41) 620 000 310 000  

27 130 000 25 000 000 26 452 000 22 834 000 27 664 211,96 25 357 589,21  

26 03 51 Slutförande av ISA- 
programmet  1,1 p.m. p.m. p.m. 100 000 0,— 2 058 271,75  

26 03 77 Pilotprojekt och 
förberedande åtgärder  

26 03 77 03 Pilotprojekt  –  PublicAc- 
cess.eu: En internet- 
plattform för ett 
proaktivt offentlig- 
görande av de hand- 
lingar från unionsinstitu- 
tionerna som saknar 
säkerhetsskyddsklassi- 
ficering 5,2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 214 993,90 

26 03 77 04 Pilotprojekt  –  Unionsin- 
stitutionernas krypterade 
elektroniska kommuni- 
kationer 5,2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 784 171,63 

26 03 77 06 Förberedande åtgärd ‒ 
Förvaltning av och 
kvalitet för program- 
varukoder ‒ granskning 
av programvaror med fri 
eller öppen källkod 5,2 p.m. 104 000 p.m. 1 305 020 25 000,— 264 805,78 254,62 
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KAPITEL 26 03  —  TJÄNSTER FÖR OFFENTLIGA FÖRVALTNINGAR, FÖRETAG OCH MEDBORGARE  (forts.)  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar  

26 03 77 (forts.) 

26 03 77 07 Pilotprojekt  ‒  Införande 
av e-legitimation och 
digitala signaturer av 
Europaparlamentet och 
kommissionen inom 
ramen för genom- 
förandet av eIDA- 
förordningen 5,2 p.m. 84 500 p.m. 275 000 0,— 212 377,02 251,33 

26 03 77 08 Förberedande åtgärd  –  
Krypterade elektroniska 
kommunikationer inom 
unionsinstitutionerna 5,2 p.m. 989 710 1 000 000 1 300 000 600 000,— 324 091,75 32,75 

26 03 77 09 Förberedande åtgärd  –  
Dataanalyslösningar för 
politiskt beslutsfattande 5,2 p.m. 800 000 p.m. 500 000 1 300 000,— 0,—  0 

Artikel 26 03 77  –  
Delsumma 

p.m. 1 978 210 1 000 000 3 380 020 1 925 000,— 1 800 440,08 91,01  

Kapitel 26 03  –  Totalt 27 130 000 26 978 210 26 832 000 26 004 020 29 589 211,96 29 216 301,04 108,30  

Reserver (40 02 41) 620 000 310 000  

27 130 000 26 978 210 27 452 000 26 314 020 29 589 211,96 29 216 301,04  

26 03 01 Lösningar för interoperabilitet och gemensamma ramar för europeiska offentliga förvaltningar, företag och 
medborgare (ISA 2 )  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

26 03 01 27 130 000 25 000 000 25 832 000 22 524 000 27 664 211,96 25 357 589,21  

Reserver (40 02 41) 620 000 310 000  

Totalt 27 130 000 25 000 000 26 452 000 22 834 000 27 664 211,96 25 357 589,21  

Anmärkningar  

Programmet för lösningar för interoperabilitet och gemensamma ramar för europeiska offentliga förvaltningar, 
företag och medborgare (ISA 2 -programmet) är efterföljare till programmet ISA (som inrättades genom beslut nr 922/ 
2009/EG), som avslutades i december 2015. 

ISA 2 -programmet syftar till att genomföra en helhetssyn på interoperabilitet i unionen och till att underlätta effektiva 
och ändamålsenliga elektroniska gräns- eller sektorsöverskridande kontakter mellan europeiska offentliga 
förvaltningar samt mellan dessa och medborgare och företag. Det ska identifiera, utveckla och använda inter- 
operabilitetslösningar (ramar, gemensamma tjänster och allmänna verktyg) för genomförande av unionens politik. 

Programmet ska genomföras i nära samarbete och samordning med medlemsstaterna och kommissionens berörda 
avdelningar via projekt och kompletterande åtgärder (åtgärder för att öka medvetenheten, främjandeåtgärder, 
gemenskapsbyggande osv.). 
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KAPITEL 26 03 —  TJÄNSTER FÖR OFFENTLIGA FÖRVALTNINGAR, FÖRETAG OCH MEDBORGARE  (forts.)  

26 03 01  (forts.)  

Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 
och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna punkt. Dessa belopp –  som härrör från Eftastaternas 
bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda 
utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför avsättning av 
motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”  som fogas 
till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster från kandidatländernas bidrag för deltagande i unionsprogrammen och i förekommande fall 
från de potentiella kandidaterna på västra Balkan, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda 
till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/2240 av den 25 november 2015 om inrättandet av ett program för 
lösningar för interoperabilitet och gemensamma ramar för europeiska offentliga förvaltningar, företag och 
medborgare (ISA 2 -programmet) för modernisering av den offentliga sektorn (EUT L 318, 4.12.2015, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/788 av den 17 april 2019 om det europeiska medbor- 
garinitiativet (EUT L 130, 17.5.2019, s. 55).  

26 03 51 Slutförande av ISA-programmet  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 100 000 0,—  2 058 271,75  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för åtaganden som återstår att reglera från tidigare år enligt Europap- 
arlamentets och rådets beslut nr 922/2009/EG. 

Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 
och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna punkt. Dessa belopp –  som härrör från Eftastaternas 
bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda 
utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 e, f och g i budgetförordningen, och medför avsättning av 
motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”  som fogas 
till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster från kandidatländernas bidrag för deltagande i unionsprogrammen och i förekommande fall 
från de potentiella kandidaterna på västra Balkan, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda 
till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 e, f och g i budgetförordningen. 
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2015&mm=12&jj=04&type=L&nnn=318&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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KAPITEL 26 03  — TJÄNSTER FÖR OFFENTLIGA FÖRVALTNINGAR, FÖRETAG OCH MEDBORGARE  (forts.)  

26 03 51 (forts.) 

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 922/2009/EG av den 16 september 2009 om lösningar för att uppnå 
interoperabilitet mellan europeiska offentliga förvaltningar (ISA) (EUT L 260, 3.10.2009, s. 20).  

26 03 77 Pilotprojekt och förberedande åtgärder  

26 03 77 03 Pilotprojekt –  PublicAccess.eu: En internetplattform för ett proaktivt offentliggörande av de handlingar från 
unionsinstitutionerna som saknar säkerhetsskyddsklassificering  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 214 993,90  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år avseende pilotprojektet. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

26 03 77 04 Pilotprojekt – Unionsinstitutionernas krypterade elektroniska kommunikationer  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 784 171,63  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom detta pilotprojekt. 
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KAPITEL 26 03 —  TJÄNSTER FÖR OFFENTLIGA FÖRVALTNINGAR, FÖRETAG OCH MEDBORGARE  (forts.)  

26 03 77  (forts.)  

26 03 77 04 (forts.) 

Rättslig grund 

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

26 03 77 06 Förberedande åtgärd  ‒  Förvaltning av och kvalitet för programvarukoder  ‒ granskning av programvaror med fri eller 
öppen källkod  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 104 000 p.m. 1 305 020 25 000,—  264 805,78  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

26 03 77 07 Pilotprojekt ‒  Införande av e-legitimation och digitala signaturer av Europaparlamentet och kommissionen inom 
ramen för genomförandet av eIDA-förordningen  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 84 500 p.m. 275 000 0,—  212 377,02  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet. 
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KAPITEL 26 03  — TJÄNSTER FÖR OFFENTLIGA FÖRVALTNINGAR, FÖRETAG OCH MEDBORGARE  (forts.)  

26 03 77 (forts.)  

26 03 77 07  (forts.) 

Rättslig grund 

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

26 03 77 08 Förberedande åtgärd  –  Krypterade elektroniska kommunikationer inom unionsinstitutionerna  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 989 710 1 000 000 1 300 000 600 000,— 324 091,75  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

26 03 77 09 Förberedande åtgärd  –  Dataanalyslösningar för politiskt beslutsfattande  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 800 000 p.m. 500 000 1 300 000,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år för den förberedande åtgärden. 

5.7.2019 SV III/1297Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 26 — KOMMISSIONENS ADMINISTRATION

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 26 03 —  TJÄNSTER FÖR OFFENTLIGA FÖRVALTNINGAR, FÖRETAG OCH MEDBORGARE  (forts.)  

26 03 77  (forts.)  

26 03 77 09 (forts.)  

Denna förberedande åtgärd kommer att kartlägga, utveckla, genomföra och främja användningen av dataanalys- 
teknik i europeiskt och nationellt politiskt beslutsfattande. 

Användningen av dataanalys (stordata, data- och textutvinning, omvärldsbevakning, dataanalys) blir allt mer 
avgörande i den europeiska beslutsprocessen. Initiativ som lanserats de senaste åren av kommissionen  –  till 
exempel dess program om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit-programmet), som säkerställer att 
EU:s lagstiftning leder till resultat för medborgare och företag på ett ändamålsenligt och verkningsfullt sätt och till 
lägsta möjliga kostnad, eller agendan för bättre lagstiftning, som ska leda till att EU:s politik och lagstiftning 
utformas och utvärderas på ett öppet sätt, med underlag och med hänsyn till synpunkter från allmänheten och 
berörda parter  –  främjar öppen interaktion med medborgarna och uppmanar till användning av underlag i det 
politiska beslutsfattandet. 

Denna åtgärd ska omfatta utarbetande, genomförande och främjande av dataanalyslösningar för evidensbaserat 
politiskt beslutsfattande, som kan tillämpas på nationell och europeisk nivå. Detta avser särskilt följande: 

—  Utveckling och genomförande av utvalda textutvinningslösningar för analys av synpunkter från medborgarna om 
politik och initiativ (t.ex. Doris-verktyget som utvecklats av kommissionen).  

—  Utveckling och genomförande av utvalda datautvinningslösningar för bedömning av uppgifter inom särskilda 
politikområden och förbättrad omvärldsbevakning.  

—  Integration av de framtagna lösningarna i samrådsprocesser (t.ex. integrera Doris i stödverktygen för analys av 
synpunkterna på bättre lagstiftning, textutvinningslösningar för EU Survey, opinionsundersökningen med öppen 
källkod som kommissionen utvecklat).  

—  Utveckling och genomförande av dataanalysverktyg för att övervaka genomförandet av specifika strategier och 
sätta in dem i ett sammanhang (t.ex. centrala resultatindikatorer för EU-finansierade program i förhållande till de 
viktigaste sociala och ekonomiska indikatorerna inom det specifika området). 

Utvecklingen av sådana dataanalyslösningar (i vidare bemärkelse) är i sin linda, och kräver särskilda åtgärder som 
ska ingå i EU:s ordinarie beslutsprocess. De potentiella fördelarna på EU-nivå och medlemsstaternas möjligheter till 
återanvändning förväntas vara stora.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

III/1298 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

AVDELNING 27 

BUDGET  

5.7.2019 SV III/1299Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN



 

AVDELNING 27 

BUDGET 

Allmän sammanfattning av anslag (2020 och 2019) och genomförande (2018)  

Avdelning 
Kapitel 

Rubrik 
Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

27 01 ADMINISTRATIVA 
UTGIFTER FÖR POLITI- 
KOMRÅDET BUDGET 74 483 306 74 483 306 73 674 246 73 674 246 72 383 321,13 72 383 321,13 

27 02 GENOMFÖRANDE AV 
BUDGETEN, KONTROLL 
OCH ANSVARSFRIHET p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,— 

Avdelning 27  –  Totalt 74 483 306 74 483 306 73 674 246 73 674 246 72 383 321,13 72 383 321,13 

III/1300 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 27 —  BUDGET



 

AVDELNING 27 

BUDGET 

KAPITEL 27 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET BUDGET  

Artiklarna 1, 2, 3 och 5 redovisas i närmare detalj i kapitel XX 01 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 2018–2020 

27 01 ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR 
POLITIKOMRÅDET BUDGET  

27 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda 
som arbetar inom politikområdet Budget  5,2 50 898 526 49 395 050 46 793 370,98 91,93  

27 01 02 Extern personal och andra administrativa 
utgifter för politikområdet Budget  

27 01 02 01 Extern personal 5,2 5 619 770 5 535 753 7 324 060,06 130,33 

27 01 02 09 Extern personal –  Ej decentraliserad 
förvaltning 5,2 2 720 348 3 440 155 0,—  0 

27 01 02 11 Andra administrativa utgifter 5,2 10 363 827 9 323 953 13 915 877,85 134,27 

27 01 02 19 Andra administrativa utgifter –  Ej decentra- 
liserad förvaltning 5,2 912 010 2 047 850 0,—  0  

Artikel 27 01 02 –  Delsumma 19 615 955 20 347 711 21 239 937,91 108,28  

27 01 03 Utgifter avseende utrustning och tjänster för 
informations- och kommunikationsteknik 
inom politikområdet Budget  5,2 3 338 825 3 311 485 3 746 284,37 112,20  

27 01 07 Stödutgifter för åtgärder inom politikområdet 
Budget  5,2 200 000 200 000 199 977,87 99,99  

27 01 11 Utgifter vid exceptionella krissituationer  5,2 p.m. p.m. 0,—  

27 01 12 Bokföring  

27 01 12 01 Utgifter i samband med finansiella trans- 
aktioner 5,2 320 000 320 000 299 985,55 93,75 

27 01 12 02 Utgifter som uppstått i samband med likvidi- 
tetsförvaltning och finansiella tillgångar 5,2 p.m. p.m. 14,45 

27 01 12 03 Inköp av finansiella upplysningar om 
mottagare av medel från unionens allmänna 
budget och om kommissionens gäldenärer 5,2 110 000 100 000 103 750,—  94,32  

Artikel 27 01 12  –  Delsumma 430 000 420 000 403 750,—  93,90  

Kapitel 27 01 – Totalt 74 483 306 73 674 246 72 383 321,13 97,18  

5.7.2019 SV III/1301Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 27 — BUDGET



 

KAPITEL 27 01  —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET BUDGET  (forts.)  

27 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som arbetar inom politikområdet Budget  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

50 898 526 49 395 050 46 793 370,98  

27 01 02 Extern personal och andra administrativa utgifter för politikområdet Budget  

27 01 02 01 Extern personal  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

5 619 770 5 535 753 7 324 060,06 

27 01 02 09 Extern personal –  Ej decentraliserad förvaltning  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

2 720 348 3 440 155 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag har inte fördelats på något specifikt politikområde från budgetårets början, utan kan komma att täcka 
behov inom alla kommissionens avdelningar. Det kommer normalt att överföras till de aktuella budgetrubrikerna 
inom de politikområden där anslaget ska utnyttjas, i enlighet med bestämmelserna i budgetförordningen. 

27 01 02 11 Andra administrativa utgifter  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

10 363 827 9 323 953 13 915 877,85 

27 01 02 19 Andra administrativa utgifter  –  Ej decentraliserad förvaltning  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

912 010 2 047 850 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag har inte fördelats på något specifikt politikområde från budgetårets början, utan kan komma att täcka 
behov inom alla kommissionens avdelningar. Anslaget kommer inte att utnyttjas direkt under denna punkt utan 
kommer i enlighet med budgetförordningen att överföras under budgetårets gång till en budgetrubrik inom det 
politikområde där anslaget ska tas i anspråk. 

III/1302 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 27 —  BUDGET



 

KAPITEL 27 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET BUDGET  (forts.)  

27 01 03 Utgifter avseende utrustning och tjänster för informations- och kommunikationsteknik inom politikområdet 
Budget  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

3 338 825 3 311 485 3 746 284,37  

27 01 07 Stödutgifter för åtgärder inom politikområdet Budget  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

200 000 200 000 199 977,87  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för offentliggörande av information oavsett kanal eller medium om unionens 
ekonomiska planering och budget. Anslaget ska särskilt täcka utgifter för förarbete och redigering, användning av 
dokumentation, illustrationer och grafik, reproduktion av handlingar, inköp eller förvaltning av uppgifter, redigering, 
översättning, granskning (däribland kontroll av konsekvens), tryckning, publicering på internet, distribution, lagring 
och spridning.  

27 01 11 Utgifter vid exceptionella krissituationer  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter som uppkommer under ett offentligt utlyst kristillstånd som har aktiverat en 
eller fler kontinuitetsplaner samt vars karaktär eller belopp gjort det omöjligt att föra upp adekvata anslag under 
kommissionens övriga administrativa budgetposter. 

Europaparlamentet och rådet kommer att underrättas om de utgifter som uppstått senast tre veckor efter det att 
kristillståndet upphört. 

5.7.2019 SV III/1303Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 27 — BUDGET



 

KAPITEL 27 01  —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET BUDGET  (forts.)  

27 01 12 Bokföring  

27 01 12 01 Utgifter i samband med finansiella transaktioner  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

320 000 320 000 299 985,55  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter (kommissioner, agio och diverse utgifter) och kostnader för anslutning 
till bankernas telekommunikationsnätverk, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Swift). 

27 01 12 02 Utgifter som uppstått i samband med likviditetsförvaltning och finansiella tillgångar  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 14,45  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka budgetjusteringar i följande fall: 

—  I situationer där ett krav upphävs till fullo eller till del efter det att det har bokats på kontona som inkomst 
(särskilt om det avräknas mot en skuld). 

—  I fall där momsen inte har återvunnits och där det inte längre är möjligt att boka beloppet under den budgetpost 
som täckte huvudbeloppet. 

—  Den ränta som gäller ovanstående fall och som inte kan bokas på någon annan specifik budgetpost. 

Under denna punkt ska också införas eventuella anslag för att täcka förluster som uppkommer till följd av att 
finansinstitut där kommissionen innehar konton försätts i likvidation eller upphör med sin verksamhet eller till följd 
av förvaltning av finansiella tillgångar. 

27 01 12 03 Inköp av finansiella upplysningar om mottagare av medel från unionens allmänna budget och om kommissionens 
gäldenärer  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

110 000 100 000 103 750,—  

III/1304 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 27 —  BUDGET



 

KAPITEL 27 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET BUDGET  (forts.)  

27 01 12  (forts.)  

27 01 12 03  (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för abonnemang och tillgång till elektroniska informationstjänster och 
externa databaser med finansiella upplysningar om mottagare av medel från unionens allmänna budget och om 
kommissionens gäldenärer, för att skydda kommissionens ekonomiska intressen i olika stadier av de finansiella 
förfarandena och räkenskapsförfarandena. 

Anslaget ska även täcka kostnader för att införskaffa information om koncernstruktur, ägandeskap och förvaltning 
vid mottagare av medel från unionens allmänna budget och om kommissionens gäldenärer.  

KAPITEL 27 02  — GENOMFÖRANDE AV BUDGETEN, KONTROLL OCH ANSVARSFRIHET  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

27 02 GENOMFÖRANDE AV 
BUDGETEN, 
KONTROLL OCH 
ANSVARSFRIHET  

27 02 01 Underskott som förts 
över från det före- 
gående budgetåret  8 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

27 02 02 Tillfälligt och schablon- 
mässigt stöd till de nya 
medlemsstaterna  6 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Kapitel 27 02  –  Totalt p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

27 02 01 Underskott som förts över från det föregående budgetåret  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Anmärkningar  

I enlighet med artikel 18 i budgetförordningen ska saldot för varje budgetår tas upp i budgeten för nästföljande 
budgetår som inkomst om det rör sig om ett överskott eller som betalningsbemyndiganden om det rör sig om ett 
underskott. 

5.7.2019 SV III/1305Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 27 — BUDGET



 

KAPITEL 27 02  —  GENOMFÖRANDE AV BUDGETEN, KONTROLL OCH ANSVARSFRIHET (forts.)  

27 02 01  (forts.)  

De relevanta beräkningarna av inkomster eller betalningsbemyndiganden ska föras upp i budgeten under budget- 
förfarandet och i en ändringsskrivelse som ska föreläggas i enlighet med artikel 42 i budgetförordningen. De ska 
utarbetas i enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 608/2014. 

När räkenskaperna avslutats för varje budgetår ska skillnaden i förhållande till beräkningarna föras upp i budgeten 
för det följande budgetåret genom en tilläggs- eller ändringsbudget. 

Ett överskott ska föras upp under artikel 3 0 0 i inkomstberäkningen.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 608/2014 av den 26 maj 2014 om genomförandebestämmelser till systemet för 
Europeiska unionens egna medel (EUT L 168, 7.6.2014, s. 29). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

27 02 02 Tillfälligt och schablonmässigt stöd till de nya medlemsstaterna  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka ersättningar till de nya medlemsstaterna från och med ikraftträdandet av en 
anslutningsakt på grundval av bestämmelserna i den akten.  

Rättslig grund  

Akter om villkoren för anslutning av nya medlemsstater. 

III/1306 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2014&mm=06&jj=07&type=L&nnn=168&pppp=0029&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

AVDELNING 28  

REVISION 

5.7.2019 SV III/1307Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN



 

AVDELNING 28 

REVISION 

Allmän sammanfattning av anslag (2020 och 2019) och genomförande (2018)  

Avdelning 
Kapitel 

Rubrik Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

28 01 ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITI- 
KOMRÅDET REVISION 20 451 623 19 730 856 19 556 551,44  

Avdelning 28 –  Totalt 20 451 623 19 730 856 19 556 551,44  

III/1308 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 28 —  REVISION



 

AVDELNING 28 

REVISION 

KAPITEL 28 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET REVISION  

Artiklarna 1, 2, 3 och 5 redovisas i närmare detalj i kapitel XX 01 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 2018–2020 

28 01 ADMINISTRATIVA UTGIFTER 
INOM POLITIKOMRÅDET 
REVISION  

28 01 01 Utgifter för tjänstemän och till- 
fälligt anställda som arbetar 
inom politikområdet Revision  5,2 18 124 841 17 342 088 16 805 129,47 92,72  

28 01 02 Extern personal och övriga 
administrativa utgifter till stöd 
för politikområdet Revision  

28 01 02 01 Extern personal 5,2 644 139 727 485 747 153,76 115,99 

28 01 02 11 Andra förvaltningsutgifter 5,2 493 696 498 655 658 824,96 133,45  

Artikel 28 01 02 – Delsumma 1 137 835 1 226 140 1 405 978,72 123,57  

28 01 03 Utgifter avseende utrustning och 
tjänster för informations- och 
kommunikationsteknik inom 
politikområdet Revision  5,2 1 188 947 1 162 628 1 345 443,25 113,16  

Kapitel 28 01 –  Totalt 20 451 623 19 730 856 19 556 551,44 95,62  

28 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som arbetar inom politikområdet Revision  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

18 124 841 17 342 088 16 805 129,47  

28 01 02 Extern personal och övriga administrativa utgifter till stöd för politikområdet Revision  

28 01 02 01 Extern personal  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

644 139 727 485 747 153,76 

5.7.2019 SV III/1309Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 28 —  REVISION



 

KAPITEL 28 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET REVISION (forts.)  

28 01 02  (forts.)  

28 01 02 11 Andra förvaltningsutgifter 

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

493 696 498 655 658 824,96  

28 01 03 Utgifter avseende utrustning och tjänster för informations- och kommunikationsteknik inom politikområdet 
Revision  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

1 188 947 1 162 628 1 345 443,25 

III/1310 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 28 —  REVISION



 

AVDELNING 29 

STATISTIK 

5.7.2019 SV III/1311Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN



 

AVDELNING 29 

STATISTIK 

Allmän sammanfattning av anslag (2020 och 2019) och genomförande (2018)  

Avdelning 
Kapitel 

Rubrik 
Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

29 01 ADMINISTRATIVA 
UTGIFTER FÖR POLITI- 
KOMRÅDET STATISTIK 88 886 395 88 886 395 87 606 212 87 606 212 86 167 654,59 86 167 654,59 

29 02 PROGRAMMET FÖR 
EUROPEISK STATISTIK 74 000 000 71 000 000 72 185 000 56 000 000 67 899 135,86 66 228 550,74 

Avdelning 29 –  Totalt 162 886 395 159 886 395 159 791 212 143 606 212 154 066 790,45 152 396 205,33  
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AVDELNING 29 

STATISTIK 

KAPITEL 29 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET STATISTIK  

Artiklarna 1, 2, 3 och 5 redovisas i närmare detalj i kapitel XX 01 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 2018–2020 

29 01 ADMINISTRATIVA UTGIFTER 
FÖR POLITIKOMRÅDET 
STATISTIK  

29 01 01 Utgifter för tjänstemän och till- 
fälligt anställda inom politi- 
kområdet Statistik  5,2 72 002 792 70 803 557 68 506 021,66 95,14  

29 01 02 Extern personal och andra 
administrativa utgifter till stöd 
för politikområdet Statistik  

29 01 02 01 Extern personal 5,2 5 671 989 5 562 895 5 574 842,—  98,29 

29 01 02 11 Andra administrativa utgifter 5,2 3 175 400 3 180 031 3 337 067,57 105,09  

Artikel 29 01 02 – Delsumma 8 847 389 8 742 926 8 911 909,57 100,73  

29 01 03 Utgifter avseende utrustning och 
tjänster för informations- och 
kommunikationsteknik inom 
politikområdet Statistik  5,2 4 723 214 4 746 729 5 484 715,64 116,12  

29 01 04 Stödutgifter för verksamhet och 
program inom politikområdet 
Statistik  

29 01 04 01 Stödutgifter för programmet för 
europeisk statistik 1,1 3 313 000 3 313 000 3 265 007,72 98,55  

Artikel 29 01 04 – Delsumma 3 313 000 3 313 000 3 265 007,72 98,55  

Kapitel 29 01 –  Totalt 88 886 395 87 606 212 86 167 654,59 96,94  
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KAPITEL 29 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET STATISTIK  (forts.)  

29 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda inom politikområdet Statistik  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

72 002 792 70 803 557 68 506 021,66  

29 01 02 Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet Statistik  

29 01 02 01 Extern personal  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

5 671 989 5 562 895 5 574 842,—  

29 01 02 11 Andra administrativa utgifter  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

3 175 400 3 180 031 3 337 067,57  

29 01 03 Utgifter avseende utrustning och tjänster för informations- och kommunikationsteknik inom politikområdet 
Statistik  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

4 723 214 4 746 729 5 484 715,64  

29 01 04 Stödutgifter för verksamhet och program inom politikområdet Statistik  

29 01 04 01 Stödutgifter för programmet för europeisk statistik  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

3 313 000 3 313 000 3 265 007,72 
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KAPITEL 29 01  —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET STATISTIK  (forts.)  

29 01 04 (forts.) 

29 01 04 01  (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka följande: 

—  Utgifter för tekniskt och administrativt stöd i samband med fastställande, förberedelser, förvaltning, uppföljning, 
revision och översyn av program eller projekt.  

—  Utgifter för extern personal vid huvudkontoret (kontraktsanställda, utsända nationella experter eller inhyrd 
personal) upp till 2 300 000 EUR. Detta belopp grundas på en årlig enhetskostnad per person per år, varav 
97 % avser lönekostnader för den berörda personalen och 3 % kostnader för utbildning, möten, tjänsteresor, 
informationsteknik och telekommunikation för samma personal.  

—  Utgifter för studier, möten med experter, tjänsteresor, information och publikationer som direkt kan knytas till 
uppnåendet av målet för det program eller de åtgärder som omfattas av denna artikel, samt alla andra utgifter för 
tekniskt eller administrativt bistånd som inte inbegriper uppgifter för offentlig myndighet, vilka lagts ut på 
entreprenad av kommissionen i form av tillfälliga avtal om tjänster. 

Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt 
artikel 82 och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp i den här budgetposten. Sådana belopp –  som 
härrör från Eftaländernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som 
avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. 
De medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet”  till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster från Schweiz bidrag för deltagande i unionsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 3 i 
inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i 
budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Se kapitel 29 02. 
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KAPITEL 29 02 — PROGRAMMET FÖR EUROPEISK STATISTIK 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

29 02 PROGRAMMET FÖR 
EUROPEISK 
STATISTIK  

29 02 01 Statistik av hög kvalitet, 
nya metoder för fram- 
ställning av europeisk 
statistik och ett stärkt 
partnerskap inom det 
europeiska statistik- 
systemet  1,1 74 000 000 71 000 000 72 185 000 56 000 000 67 899 135,86 66 109 323,74 93,11  

29 02 51 Slutförande av stat- 
istiska program (från 
före 2013)  1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 119 227,— 

Kapitel 29 02  –  Totalt 74 000 000 71 000 000 72 185 000 56 000 000 67 899 135,86 66 228 550,74 93,28  
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KAPITEL 29 02  —  PROGRAMMET FÖR EUROPEISK STATISTIK  (forts.)  

29 02 01 Statistik av hög kvalitet, nya metoder för framställning av europeisk statistik och ett stärkt partnerskap inom det 
europeiska statistiksystemet  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

74 000 000 71 000 000 72 185 000 56 000 000 67 899 135,86 66 109 323,74  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för följande:  

—  Statistisk datainsamling samt undersökningar, studier och utveckling av indikatorer och riktmärken.  

—  Kvalitetsstudier och åtgärder för ökad statistisk kvalitet.  

—  Behandling, spridning, främjande och marknadsföring av statistisk information.  

—  Utveckling, underhåll och omstrukturering av it-system och infrastruktur med anknytning till införandet och 
övervakningen av åtgärderna inom denna artikel.  

—  Arbete med riskbaserad kontroll hos de enheter som medverkar vid framställningen av statistisk information i 
medlemsstaterna, särskilt till stöd för den ekonomiska styrningen i unionen.  

—  Stöd till nätverk för samarbete och stöd till organisationer som i första hand arbetar för att främja och stödja 
tillämpningen av riktlinjerna för europeisk statistik och genomförandet av nya produktionsmetoder för europeisk 
statistik. 

—  Extern expertis.  

—  Fortbildning i statistik för statistiker.  

—  Utgifter för inköp av dokumentation.  

—  Bidrag och avgifter till internationella statistikföreningar. 
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KAPITEL 29 02 — PROGRAMMET FÖR EUROPEISK STATISTIK  (forts.)  

29 02 01  (forts.)  

Det ska också täcka utgifter för att garantera sådan information som krävs för att utarbeta en årlig sammanfattande 
rapport om den ekonomiska och sociala situationen i unionen på grundval av ekonomiska uppgifter och strukturella 
indikatorer och riktmärken. 

Anslaget ska också täcka utgifter för utbildning av nationella statistiker och för politiken för statistiksamarbete med 
tredjeländer, utgifter för tjänstemannautbyte och för sammankomster för att utbyta information samt utgifter för 
betalning av tjänster i samband med anpassning av lönerna till tjänstemän och övriga anställda. 

Det ska också täcka utgifter för inköp av data och tillträde för kommissionens olika enheter till externa databaser. 

Dessutom ska anslaget användas till utveckling av nya modulära metoder. 

Detta anslag ska även täcka tillhandahållande av nödvändig statistik, på kommissionens eller någon annan 
unionsinstitutions begäran, för bedömning, övervakning och utvärdering av unionens utgifter. Detta kommer att 
förbättra genomförandet av finans- och budgetpolitiken (upprättande av budgeten och periodisk översyn av den 
fleråriga budgetramen) och göra det möjligt att sammanställa uppgifter avseende unionens finansiering på medellång 
och lång sikt. 

Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt 
artikel 82 och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp i den här budgetposten. Sådana belopp –  som 
härrör från Eftaländernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som 
avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. 
De medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet”  till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster från Schweiz bidrag för deltagande i unionsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 3 i 
inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i 
budgetförordningen. 

Motsvarande belopp beräknas uppgå till 4 450 000 EUR.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 99/2013 av den 15 januari 2013 om programmet för europeisk 
statistik 2013–2017 (EUT L 39, 9.2.2013, s. 12).  

29 02 51 Slutförande av statistiska program (från före 2013)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  119 227,—  
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KAPITEL 29 02  —  PROGRAMMET FÖR EUROPEISK STATISTIK  (forts.)  

29 02 51 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år. 

Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt 
artikel 82 och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp i den här budgetposten. Sådana belopp  –  som 
härrör från Eftaländernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som 
avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 e, f och g i budgetförordningen. 
De medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet”  till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster från Schweiz bidrag för deltagande i unionsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 3 i 
inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 e, f och g i 
budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 322/97 av den 17 februari 1997 om gemenskapsstatistik (EGT L 52, 22.2.1997, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 507/2001/EG av den 12 mars 2001 om en rad åtgärder gällande det 
transeuropeiska nätet för insamling, produktion och spridning av statistik över varuhandeln med länder i och utanför 
gemenskapen (Edicom) (EGT L 76, 16.3.2001, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 2367/2002/EG av den 16 december 2002 om gemenskapens statistiska 
program 2003–2007 (EGT L 358, 31.12.2002, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1578/2007/EG av den 11 december 2007 om gemenskapens statistiska 
program 2008–2012 (EUT L 344, 28.12.2007 s. 15). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik och om 
upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1101/2008 om utlämnande av insyns- 
skyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor, rådets förordning (EG) nr 322/97 om 
gemenskapsstatistik och rådets beslut 89/382/EEG, Euratom om inrättande av en kommitté för Europeiska 
gemenskapernas statistiska program (EUT L 87, 31.3.2009, s. 164). 
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PENSIONER OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE UTGIFTER 
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AVDELNING 30 

PENSIONER OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE UTGIFTER 

Allmän sammanfattning av anslag (2020 och 2019) och genomförande (2018)  

Avdelning 
Kapitel 

Rubrik Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

30 01 ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITI- 
KOMRÅDET PENSIONER OCH DÄRMED SAMMAN- 
HÄNGANDE UTGIFTER 2 156 108 000 2 008 091 000 1 882 125 488,11 

Avdelning 30  –  Totalt 2 156 108 000 2 008 091 000 1 882 125 488,11 

5.7.2019 SV III/1321Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 30  — PENSIONER OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE UTGIFTER



 

AVDELNING 30 

PENSIONER OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE UTGIFTER 

KAPITEL 30 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET PENSIONER OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE 
UTGIFTER 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 2018–2020 

30 01 ADMINISTRATIVA UTGIFTER 
FÖR POLITIKOMRÅDET 
PENSIONER OCH DÄRMED 
SAMMANHÄNGANDE 
UTGIFTER  

30 01 13 Utbetalningar till tidigare 
ledamöter  

30 01 13 01 Avgångsersättningar 5,2 3 617 000 682 000 38 421,40 1,06 

30 01 13 03 Anpassningar av avgångser- 
sättningar 5,2 45 000 8 000 5 349,93 11,89  

Artikel 30 01 13  –  Delsumma 3 662 000 690 000 43 771,33 1,20  

30 01 14 Ersättningar till anställda som 
står till förfogande, har avgått i 
tjänstens intresse eller entledigats  

30 01 14 01 Ersättningar till anställda som står 
till förfogande, har avgått i 
tjänstens intresse eller entledigats 5,2 6 273 000 3 642 000 3 205 476,94 51,10 

30 01 14 02 Sjukförsäkring 5,2 213 000 124 000 91 338,92 42,88 

30 01 14 03 Anpassningar av ersättningar 5,2 81 000 43 000 1 657,29 2,05  

Artikel 30 01 14  –  Delsumma 6 567 000 3 809 000 3 298 473,15 50,23  

30 01 15 Pensioner och ersättningar  

30 01 15 01 Pensioner, invaliditetsersättning 
och avgångsvederlag 5,1 1 973 245 000 1 843 249 000 1 750 129 314,73 88,69 

30 01 15 02 Sjukförsäkring 5,1 65 348 000 60 866 000 57 165 937,93 87,48 

30 01 15 03 Anpassningar av pensioner och 
diverse ersättningar 5,1 77 380 000 73 070 000 47 255 771,78 61,07  

Artikel 30 01 15 –  Delsumma 2 115 973 000 1 977 185 000 1 854 551 024,44 87,65 
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KAPITEL 30 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET PENSIONER OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE 
UTGIFTER  (forts.) 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 2018–2020  

30 01 16 Pensioner för tidigare ledamöter 
– Institutioner  

30 01 16 01 Pensioner för tidigare ledamöter 
av Europaparlamentet 5,1 6 843 000 4 226 000 3 641 832,40 53,22 

30 01 16 02 Pensioner för tidigare ordförande 
för Europeiska rådet och tidigare 
generalsekreterare för Europeiska 
unionens råd 5,1 641 000 78 000 73 180,84 11,42 

30 01 16 03 Pensioner för tidigare ledamöter 
av kommissionen 5,1 6 785 000 6 837 000 6 327 715,56 93,26 

30 01 16 04 Pensioner för tidigare ledamöter 
av Europeiska unionens domstol 5,1 10 289 000 10 035 000 9 179 580,83 89,22 

30 01 16 05 Pensioner för tidigare ledamöter 
av revisionsrätten 5,1 4 908 000 4 802 000 4 596 889,10 93,66 

30 01 16 06 Pensioner för tidigare Europeiska 
ombudsmän 5,1 257 000 252 000 240 052,16 93,41 

30 01 16 07 Pensioner för tidigare Europeiska 
datatillsynsmän 5,1 183 000 177 000 172 968,30 94,52  

Artikel 30 01 16 – Delsumma 29 906 000 26 407 000 24 232 219,19 81,03  

Kapitel 30 01 –  Totalt 2 156 108 000 2 008 091 000 1 882 125 488,11 87,29  

30 01 13 Utbetalningar till tidigare ledamöter  

30 01 13 01 Avgångsersättningar  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

3 617 000 682 000 38 421,40 

5.7.2019 SV III/1323Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 30  — PENSIONER OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE UTGIFTER



 

KAPITEL 30 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET PENSIONER OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE 
UTGIFTER (forts.)  

30 01 13  (forts.)  

30 01 13 01  (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka 

—  avgångsvederlag,  

— familjetillägg, 

för ledamöter av kommissionen efter tjänstens upphörande. 

Rättslig grund  

Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens 
ordförande och ledamöter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till tribu- 
nalens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, 
ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, 8.8.1967, s. 1). 

Rådets förordning (EU) 2016/300 av den 29 februari 2016 om ersättning till innehavare av höga EU-ämbeten 
(EUT L 58, 4.3.2016, s. 1). 

30 01 13 03 Anpassningar av avgångsersättningar  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

45 000 8 000 5 349,93  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för de korrigeringskoefficienter som tillämpas på avgångsersättningar för 
tidigare ledamöter av kommissionen och andra som har rätt till sådana utbetalningar. 

En del av detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för eventuella anpassningar av avgångsersättningarna under 
budgetåret. Det är endast preliminärt och kan användas bara efter det att det har förts över till andra punkter i detta 
kapitel enligt bestämmelserna i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens 
ordförande och ledamöter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till tribu- 
nalens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, 
ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, 8.8.1967, s. 1). 
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KAPITEL 30 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET PENSIONER OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE 
UTGIFTER  (forts.)  

30 01 13 (forts.)  

30 01 13 03  (forts.) 

Rådets förordning (EU) 2016/300 av den 29 februari 2016 om ersättning till innehavare av höga EU-ämbeten 
(EUT L 58, 4.3.2016, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

30 01 14 Ersättningar till anställda som står till förfogande, har avgått i tjänstens intresse eller entledigats  

30 01 14 01 Ersättningar till anställda som står till förfogande, har avgått i tjänstens intresse eller entledigats  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

6 273 000 3 642 000 3 205 476,94  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka ersättningar till tjänstemän som 

—  står till förfogande till följd av en nedskärning av antalet tjänster vid institutionen, 

—  innehar en tjänst i grad AD 16, AD 15 eller AD 14 och som har avgått i tjänstens intresse,  

—  entledigats efter beslut av tillsättningsmyndigheten i tjänstens intresse av organisatoriska skäl som samman- 
hänger med förvärv av nya kompentenser inom institutionerna. 

Det ska även täcka kostnaderna som uppstår vid tillämpningen av rådets förordningar om särskilda eller tillfälliga 
åtgärder vid tjänstemäns eller tillfälligt anställdas slutgiltiga utträde ur tjänsten.  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. 

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1746/2002 av den 30 september 2002 om införande, inom ramen för 
reformeringen av kommissionen, av särskilda åtgärder när det gäller definitiv avgång från tjänsten för tjänstemän 
vid Europeiska gemenskaperna som är fast anställda vid Europeiska gemenskapernas kommission (EGT L 264, 
2.10.2002, s. 1). 
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2002&mm=10&jj=02&type=L&nnn=264&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 30 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET PENSIONER OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE 
UTGIFTER (forts.)  

30 01 14  (forts.) 

30 01 14 02 Sjukförsäkring 

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

213 000 124 000 91 338,92  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka arbetsgivaravgifter för sjukförsäkring för mottagare av ersättningar till anställda som 
står till förfogande, har avgått i tjänstens intresse eller entledigats.  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. 

30 01 14 03 Anpassningar av ersättningar  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

81 000 43 000 1 657,29  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka följderna av de eventuella anpassningar av ersättningarna som rådet beslutar om 
under budgetåret. Det är ett preliminärt anslag som bara kan användas efter överföring till andra punkter i detta 
kapitel i enlighet med budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 30 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET PENSIONER OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE 
UTGIFTER  (forts.)  

30 01 15 Pensioner och ersättningar  

30 01 15 01 Pensioner, invaliditetsersättning och avgångsvederlag  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

1 973 245 000 1 843 249 000 1 750 129 314,73  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka 

—  pension till tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställd personal vid alla unionens institutioner och 
organ, även de som finansieras via anslag till forskning och teknisk utveckling,  

—  invaliditetspension till tjänstemän och tillfälligt anställda vid alla unionens institutioner och organ, även de som 
finansieras via anslag till forskning och teknisk utveckling,  

—  invaliditetsersättning till tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställd personal vid alla unionens 
institutioner och organ, även de som finansieras via anslag till forskning och teknisk utveckling, 

—  efterlevandepension till efterlevande make/maka eller barn till tidigare tjänstemän, tillfälligt anställda och 
kontraktsanställd personal vid alla unionens institutioner och organ, även de som finansieras via anslag till 
forskning och teknisk utveckling, 

—  avgångsvederlag till tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställd personal vid alla unionens institutioner 
och organ, även de som finansieras via anslag till forskning och teknisk utveckling,  

—  utbetalningar av det försäkringstekniska värdet av avgångspensionsrättigheter,  

—  utbetalningar (pensionstillägg) till personer som deporterades eller internerades under sin tid i motståndsrörelsen 
(eller deras efterlevande make/maka eller barn),  

—  betalning av ekonomiskt tillskott till pensionen till en efterlevande make som lider av en allvarlig eller långvarig 
sjukdom eller är funktionshindrad under sjukdomstiden eller den tid funktionshindret består på grundval av en 
utredning av personens sociala situation och hälsotillstånd.  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. 
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KAPITEL 30 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET PENSIONER OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE 
UTGIFTER (forts.)  

30 01 15  (forts.)  

30 01 15 01  (forts.) 

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. 

30 01 15 02 Sjukförsäkring  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

65 348 000 60 866 000 57 165 937,93  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka arbetsgivaravgifter för sjukförsäkring för pensionärer. 

Det ska även täcka ytterligare utbetalningar för återbetalning av läkarvårdskostnader för personer som deporterades 
eller internerades under sin tid i motståndsrörelsen.  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. 

30 01 15 03 Anpassningar av pensioner och diverse ersättningar  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

77 380 000 73 070 000 47 255 771,78  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka verkan av sådana korrigeringskoefficienter som tillämpas på pensioner. 

En del av detta anslag är avsett att täcka följderna av de eventuella anpassningar av pensionerna som rådet beslutar 
om under budgetåret. Det är ett preliminärt anslag som bara kan användas efter överföring till andra punkter i detta 
kapitel i enlighet med budgetförordningen .  

Rättslig grund 

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. 
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KAPITEL 30 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET PENSIONER OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE 
UTGIFTER  (forts.)  

30 01 15 (forts.)  

30 01 15 03  (forts.) 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

30 01 16 Pensioner för tidigare ledamöter  –  Institutioner  

30 01 16 01 Pensioner för tidigare ledamöter av Europaparlamentet  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

6 843 000 4 226 000 3 641 832,40  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka ålderspensioner, invaliditetspensioner och efterlevandepensioner för tidigare 
ledamöter av Europaparlamentet.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 14, 15, 17 och 28. 

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga (inbegripet artiklarna 49–60 och relevanta bestäm- 
melser som ska antas av Europaparlamentets presidium). 

30 01 16 02 Pensioner för tidigare ordförande för Europeiska rådet och tidigare generalsekreterare för Europeiska unionens råd  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

641 000 78 000 73 180,84 
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KAPITEL 30 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET PENSIONER OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE 
UTGIFTER (forts.)  

30 01 16  (forts.)  

30 01 16 02  (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka avgångspensioner och invaliditetspensioner för tidigare ordförande för Europeiska 
rådet och tidigare generalsekreterare för Europeiska unionens råd samt korrigeringskoefficienterna för de länder där 
dessa har sin hemvist, liksom efterlevandepensioner för efterlevande makar och barn till tidigare ordförande för 
Europeiska rådet och tidigare generalsekreterare för Europeiska unionens råd samt korrigeringskoefficienterna för de 
länder där dessa har sin hemvist.  

Rättslig grund  

Rådets beslut 2009/909/EU av den 1 december 2009 om fastställande av anställningsvillkoren för Europeiska rådets 
ordförande (EUT L 322, 9.12.2009, s. 35). 

Rådets förordning (EU) 2016/300 av den 29 februari 2016 om ersättning till innehavare av höga EU-ämbeten 
(EUT L 58, 4.3.2016, s. 1). 

30 01 16 03 Pensioner för tidigare ledamöter av kommissionen  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

6 785 000 6 837 000 6 327 715,56  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka avgångspensioner och invaliditetspensioner för tidigare ledamöter av Europeiska 
kommissionen samt korrigeringskoefficienterna för de länder där dessa har sin hemvist, och efterlevandepensioner 
för efterlevande makar och barn till tidigare ledamöter av Europeiska kommissionen samt korrigeringskoeffi- 
cienterna för de länder där dessa har sin hemvist.  

Rättslig grund  

Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens 
ordförande och ledamöter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till tribu- 
nalens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, 
ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, 8.8.1967, s. 1). 
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KAPITEL 30 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET PENSIONER OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE 
UTGIFTER  (forts.)  

30 01 16 (forts.)  

30 01 16 03  (forts.) 

Rådets förordning (EU) 2016/300 av den 29 februari 2016 om ersättning till innehavare av höga EU-ämbeten 
(EUT L 58, 4.3.2016, s. 1). 

30 01 16 04 Pensioner för tidigare ledamöter av Europeiska unionens domstol  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

10 289 000 10 035 000 9 179 580,83  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka avgångspensioner och invaliditetspensioner för tidigare ledamöter av Europeiska 
unionens domstol samt korrigeringskoefficienterna för de länder där dessa har sin hemvist, och efterlevandepen- 
sioner för efterlevande makar och barn till tidigare ledamöter av Europeiska unionens domstol samt korrigerings- 
koefficienterna för de länder där dessa har sin hemvist. 

Rättslig grund  

Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens 
ordförande och ledamöter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till tribu- 
nalens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, 
ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, 8.8.1967, s. 1), särskilt artiklarna 8, 9, 15 och 18. 

Rådets förordning (EU) 2016/300 av den 29 februari 2016 om ersättning till innehavare av höga EU-ämbeten 
(EUT L 58, 4.3.2016, s. 1). 

30 01 16 05 Pensioner för tidigare ledamöter av revisionsrätten  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

4 908 000 4 802 000 4 596 889,10  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka ålderspensioner och invaliditetspensioner för tidigare ledamöter av revisionsrätten 
samt korrigeringskoefficienterna för de länder där dessa har sin hemvist, och efterlevandepensioner till efterlevande 
makar och barn till tidigare ledamöter av revisionsrätten samt korrigeringskoefficienterna för de länder där dessa har 
sin hemvist. 
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KAPITEL 30 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET PENSIONER OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE 
UTGIFTER (forts.)  

30 01 16  (forts.)  

30 01 16 05  (forts.) 

Rättslig grund 

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 2290/77 av den 18 oktober 1977 om ersättning till revisionsrättens 
ledamöter (EGT L 268, 20.10.1977, s. 1), särskilt artiklarna 9, 10, 11 och 16. 

Rådets förordning (EU) 2016/300 av den 29 februari 2016 om ersättning till innehavare av höga EU-ämbeten 
(EUT L 58, 4.3.2016, s. 1). 

30 01 16 06 Pensioner för tidigare Europeiska ombudsmän  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

257 000 252 000 240 052,16  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka ålderspensioner och invaliditetspensioner till tidigare Europeiska ombudsmän samt 
korrigeringskoefficienterna för de länder där dessa har sin hemvist, och efterlevandepensioner för efterlevande 
makar och barn samt korrigeringskoefficienterna för de länder där dessa har sin hemvist.  

Rättslig grund  

Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens 
ordförande och ledamöter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till tribu- 
nalens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, 
ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, 8.8.1967, s. 1), särskilt artiklarna 8, 9, 15 och 18. 

Rådets förordning (EU) 2016/300 av den 29 februari 2016 om ersättning till innehavare av höga EU-ämbeten 
(EUT L 58, 4.3.2016, s. 1). 
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KAPITEL 30 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET PENSIONER OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE 
UTGIFTER  (forts.)  

30 01 16 (forts.) 

30 01 16 07 Pensioner för tidigare Europeiska datatillsynsmän  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

183 000 177 000 172 968,30  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka ålderspensioner och invaliditetspensioner för tidigare Europeiska dataskyddsmän 
samt korrigeringskoefficienterna för de länder där dessa har sin hemvist, och efterlevandepensioner för efterlevande 
makar och barn till tidigare Europeiska dataskyddsmän samt korrigeringskoefficienterna för de länder där dessa har 
sin hemvist.  

Rättslig grund 

Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens 
ordförande och ledamöter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till tribu- 
nalens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, 
ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, 8.8.1967, s. 1), särskilt artiklarna 8, 9, 15 och 18. 

Europaparlamentets, rådets och kommissionens beslut nr 1247/2002/EG av den 1 juli 2002 om tjänsteföreskrifter 
och allmänna villkor för utövande av funktionen som europeisk datatillsynsman (EGT L 183, 12.7.2002, s. 1). 

Rådets förordning (EU) 2016/300 av den 29 februari 2016 om ersättning till innehavare av höga EU-ämbeten 
(EUT L 58, 4.3.2016, s. 1). 
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AVDELNING 31 

SPRÅKTJÄNSTER  
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AVDELNING 31 

SPRÅKTJÄNSTER 

Allmän sammanfattning av anslag (2020 och 2019) och genomförande (2018)  

Avdelning 
Kapitel 

Rubrik Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

31 01 ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITI- 
KOMRÅDET SPRÅKTJÄNSTER 414 371 310 403 346 735 443 544 631,80  

Avdelning 31 –  Totalt 414 371 310 403 346 735 443 544 631,80  
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AVDELNING 31 

SPRÅKTJÄNSTER 

KAPITEL 31 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET SPRÅKTJÄNSTER  

Artiklarna 1, 2, 3 och 5 redovisas i närmare detalj i kapitel XX 01 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 2018–2020 

31 01 ADMINISTRATIVA UTGIFTER 
FÖR POLITIKOMRÅDET 
SPRÅKTJÄNSTER  

31 01 01 Utgifter avseende tjänstemän och 
tillfälligt anställda inom politi- 
kområdet Språktjänster  5,2 341 268 408 329 978 064 322 198 513,19 94,41  

31 01 02 Extern personal och andra 
administrativa utgifter till stöd 
för politikområdet Språktjänster  

31 01 02 01 Extern personal 5,2 12 205 672 11 144 069 10 280 409,05 84,23 

31 01 02 11 Andra administrativa utgifter 5,2 4 310 819 4 418 600 5 565 687,83 129,11 

Artikel 31 01 02 –  Delsumma 16 516 491 15 562 669 15 846 096,88 95,94  

31 01 03 Utgifter avseende utrustning och 
tjänster för informations- och 
kommunikationsteknik och 
andra löpande utgifter inom 
politikområdet Språktjänster  

31 01 03 01 Utgifter för utrustning och tjänster 
kopplade till informations- och 
kommunikationsteknik 5,2 22 386 411 22 122 002 25 796 199,34 115,23 

31 01 03 04 Teknisk utrustning och tjänster för 
kommissionens konferenslokaler 5,2 2 300 000 2 300 000 6 935 112,32 301,53 

31 01 03 05 Utgifter för anordnande av 
konferenser 5,2 p.m. p.m. 740 667,47  

Artikel 31 01 03 – Delsumma 24 686 411 24 422 002 33 471 979,13 135,59  

31 01 07 Utgifter för tolkning  

31 01 07 01 Utgifter för tolkning 5,2 16 140 000 16 140 000 52 285 145,85 323,95 

31 01 07 02 Yrkesmässigt stöd till konferen- 
stolkar 5,2 384 000 374 000 1 040 487,72 270,96 

31 01 07 03 Utgifter för informationsteknik 
vid generaldirektoratet för 
tolkning 5,2 1 469 000 1 463 000 3 610 501,58 245,78  

Artikel 31 01 07 – Delsumma 17 993 000 17 977 000 56 936 135,15 316,43 
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KAPITEL 31 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET SPRÅKTJÄNSTER  (forts.)  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 2018–2020  

31 01 08 Utgifter för översättning  

31 01 08 01 Utgifter för översättning 5,2 11 800 000 13 300 000 11 444 467,29 96,99 

31 01 08 02 Stödutgifter för verksamhet inom 
generaldirektoratet för över- 
sättning 5,2 1 527 000 1 507 000 2 649 991,53 173,54  

Artikel 31 01 08 – Delsumma 13 327 000 14 807 000 14 094 458,82 105,76  

31 01 09 Interinstitutionellt samarbete på 
språkområdet  5,2 580 000 600 000 997 448,63 171,97  

31 01 10 Översättningscentrum för Euro- 
peiska unionens organ  5,2 p.m. p.m. 0,— 

Kapitel 31 01 –  Totalt 414 371 310 403 346 735 443 544 631,80 107,04  

31 01 01 Utgifter avseende tjänstemän och tillfälligt anställda inom politikområdet Språktjänster  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

341 268 408 329 978 064 322 198 513,19  

31 01 02 Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet Språktjänster  

31 01 02 01 Extern personal  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

12 205 672 11 144 069 10 280 409,05 

31 01 02 11 Andra administrativa utgifter  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

4 310 819 4 418 600 5 565 687,83 

5.7.2019 SV III/1337Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 31  —  SPRÅKTJÄNSTER



 

KAPITEL 31 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET SPRÅKTJÄNSTER  (forts.)  

31 01 03 Utgifter avseende utrustning och tjänster för informations- och kommunikationsteknik och andra löpande 
utgifter inom politikområdet Språktjänster  

31 01 03 01 Utgifter för utrustning och tjänster kopplade till informations- och kommunikationsteknik  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

22 386 411 22 122 002 25 796 199,34 

31 01 03 04 Teknisk utrustning och tjänster för kommissionens konferenslokaler  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

2 300 000 2 300 000 6 935 112,32  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka följande utgifter:  

—  Den utrustning som behövs för driften av kommissionens mötes- och konferenslokaler.  

—  Tekniska tjänster i samband med kommissionens möten och konferenser i Bryssel. 

Anslag som ska täcka motsvarande utgifter i fråga om forskning tas upp under diverse olika poster i artiklarna 01 
och 05 i de berörda avdelningarna. 

Detta anslag är avsett att täcka kostnader inom unionens territorium. 

Inkomster avsatta för särskilda ändamål kan ge upphov till ytterligare anslag enligt denna punkt, i enlighet med 
artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund 

Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet 
och hälsa i arbetet (EGT L 183, 29.6.1989, s. 1). 

Rådets direktiv 90/270/EEG av den 29 maj 1990 om minimikrav för säkerhet och hälsa i arbete vid bildskärm (femte 
särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 156, 21.6.1990, s. 14). 
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KAPITEL 31 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET SPRÅKTJÄNSTER  (forts.)  

31 01 03  (forts.)  

31 01 03 05 Utgifter för anordnande av konferenser  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 740 667,47  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter (inklusive utrustning, tjänster och andra kostnader) för det centraliserade 
anordnandet av konferenser och evenemang som generaldirektoratet för tolkning sköter för andra kommissionsav- 
delningar, unionens institutioner, organ, kontor och byråer. I regel ska kostnaderna återkrävas genom inkomster 
avsatta för särskilda ändamål från dessa enheter i enlighet med tillämpliga bestämmelser och särskilda avtal. 

Detta anslag är även avsett att täcka kostnader som är direkt kopplade till utvecklingen och underhållet av interna 
verktyg och tjänster för anordnandet av konferenser och liknande evenemang. 

Detta anslag är avsett att täcka utgifter såväl inom som utanför unionens territorium. 

Inkomster avsatta för särskilda ändamål kan ge upphov till ytterligare anslag enligt denna punkt, i enlighet med 
artikel 22.1 i budgetförordningen.  

31 01 07 Utgifter för tolkning  

31 01 07 01 Utgifter för tolkning  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

16 140 000 16 140 000 52 285 145,85  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka följande: 

—  Ersättning till frilanstolkar som anlitas av generaldirektoratet för tolkning enligt artikel 90 i anställningsvillkoren 
för övriga anställda vid Europeiska unionen, så att generaldirektoratet för tolkning kan förse de institutioner till 
vilka den tillhandahåller tolkning med tillräckligt många kvalificerade konferenstolkar.  

—  Ersättning som förutom lön omfattar avgifter till ett system med ålders-, dödsfalls-, sjukdoms- och olycksfalls- 
försäkring, samt för de tolkar som inte är bosatta på tjänstgöringsorten ersättning för resekostnader, logi och 
traktamente. 
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KAPITEL 31 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET SPRÅKTJÄNSTER  (forts.)  

31 01 07 (forts.)  

31 01 07 01 (forts.)  

—  Utgifterna för tolkprov för extraanställda konferenstolkar, särskilt ersättning för resekostnader, logi och 
traktamenten. 

—  Arbete som utförs vid kommissionen av tolkar som är anställda vid Europaparlamentet (tjänstemän, tillfälligt 
anställda och extraanställda).  

—  Kostnader för tolkarnas förberedelser inför möten.  

—  Avtal om tolktjänster som generaldirektoratet för tolkning ingår via unionens delegationer för möten som 
kommissionen anordnar i tredjeländer. 

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas 
uppgå till 33 710 000 EUR.  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. 

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. 

Regler om utnämning och löner samt andra ekonomiska villkor som kommissionen har antagit.  

Referensrättsakter  

Kommissionens interna riktlinjer; Slutsats 252/08 av den 15 februari 2008 –  Avtal om anställningsvillkor och 
ersättning till tillfälligt anställda konferenstolkar (ACI) rekryterade av EU-institutionerna. 

31 01 07 02 Yrkesmässigt stöd till konferenstolkar  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

384 000 374 000 1 040 487,72  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för verksamhet som gör det möjligt att rekrytera tillräckligt många 
kvalificerade konferenstolkar, särskilt för vissa språkkombinationer, och att finansiera särskilt språkförbättringsstöd 
för konferenstolkar. 
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KAPITEL 31 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET SPRÅKTJÄNSTER  (forts.)  

31 01 07  (forts.)  

31 01 07 02 (forts.)  

Externt rör det sig bl.a. om bidrag till universitet, utbildning av utbildare, program för pedagogiskt stöd samt 
stipendier till studerande. Även mycket specifika stödåtgärder för fast anställda tolkar, såsom utbildning inom olika 
fackområden, språkvistelser och fortbildnings- och intensivkurser, omfattas. 

Enligt avtalet om anställningsvillkor för tillfälligt anställda konferenstolkar (ACI) har denna tolkkategori begränsad 
tillgång till språkutbildning (dvs. stipendier för språkkurser och utbildningscheckar). 

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas 
uppgå till 816 000 EUR.  

Rättslig grund 

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

Referensrättsakter  

Kommissionens interna riktlinjer; Slutsats 252/08 av den 15 februari 2008 –  Avtal om anställningsvillkor och 
ersättning till tillfälligt anställda konferenstolkar (ACI) rekryterade av EU-institutionerna. 

31 01 07 03 Utgifter för informationsteknik vid generaldirektoratet för tolkning  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

1 469 000 1 463 000 3 610 501,58  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka alla informationstekniska utgifter vid generaldirektoratet för tolkning, särskilt 
följande:  

—  Köp eller hyra av persondatorer, servrar och mikrodatorer, utgifter för reservsystem, terminaler, kringutrustning, 
anslutningsdon, kopieringsmaskiner, skrivare och skannrar, all elektronisk utrustning som används i kontor och 
möteslokaler vid generaldirektoratet för tolkning, nödvändig programvara, installation, konfiguration, underhåll, 
undersökningar, dokumentation och inköp med anknytning till denna utrustning. 
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KAPITEL 31 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET SPRÅKTJÄNSTER  (forts.)  

31 01 07 (forts.)  

31 01 07 03 (forts.)  

—  Utveckling och underhåll av informationssystem samt ibruktagande av denna inom generaldirektoratet för 
tolkning, inbegripet dokumentation, utbildning på systemen, undersökningar och upphandling av kunnande på 
informationsteknikområdet: kvalitet, säkerhet, teknik, internet, systemutveckling, systemförvaltning.  

—  Tekniskt och logistiskt stöd, extern personal för drift och administration av databaser, kontorstjänster och 
licenser. 

—  Köp eller hyra, underhåll, teknikstöd och programvara för utrustning för kommunikation samt därtill hörande 
utbildning och kostnader. 

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas 
uppgå till 2 040 000 EUR.  

31 01 08 Utgifter för översättning  

31 01 08 01 Utgifter för översättning  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

11 800 000 13 300 000 11 444 467,29  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter med anknytning till extern översättning och andra relaterade språktjänster och 
tekniska tjänster som läggs ut på entreprenad. 

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas 
uppgå till 100 000 EUR. 

31 01 08 02 Stödutgifter för verksamhet inom generaldirektoratet för översättning  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

1 527 000 1 507 000 2 649 991,53 
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KAPITEL 31 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET SPRÅKTJÄNSTER  (forts.)  

31 01 08  (forts.)  

31 01 08 02 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är när det gäller terminologiska och språkliga databaser, översättningshjälpmedel och dokumentation 
och bibliotek vid generaldirektoratet för översättning avsett att täcka följande:  

—  Utgifter för inköp, utveckling och anpassning av programvara, översättningsprogram och andra flerspråkiga 
hjälpmedel eller översättningshjälpmedel samt för inköp, konsolidering och utbyggnad av innehållet i terminol- 
ogiska och språkliga databaser, översättningsminnen och lexikon för automatisk översättning, i synnerhet för att 
effektivare kunna hantera flerspråkighet och förstärka samarbetet mellan institutionerna.  

—  Utgifter för dokumentation och bibliotek för översättarnas behov, dvs.  

—  att förse biblioteken med enspråkiga böcker och prenumerationer på valda tidningar och tidskrifter,  

—  att fördela individuella tilldelningar för anskaffande av ett lager av ordböcker och språkliga hjälpmedel för 
nya översättare, 

—  att anskaffa ordböcker, encyklopedier och ordlistor i elektronisk form eller via internettillgång till dokumen- 
tationsdatabaser, 

—  att bygga upp och behålla en bas av flerspråkiga bibliotek genom inköp av referensböcker. 

Detta anslag är avsett att täcka utgifter som uppkommer inom unionens territorium, undantaget Gemensamma 
forskningscentrumets anläggningar, för vilka utgifter ska tas upp i artikel 01 05 i de berörda avdelningarna. 

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas 
uppgå till 386 670 EUR.  

31 01 09 Interinstitutionellt samarbete på språkområdet  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

580 000 600 000 997 448,63  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för samarbete som organiseras av Interinstitutionella kommittén för 
översättning och tolkning för främjande av interinstitutionellt samarbete på språkområdet. 
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KAPITEL 31 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET SPRÅKTJÄNSTER  (forts.)  

31 01 09 (forts.)  

Inkomster avsatta för särskilda ändamål kan ge upphov till ytterligare anslag enligt denna artikel, i enlighet med 
artikel 22.1 i budgetförordningen.  

31 01 10 Översättningscentrum för Europeiska unionens organ  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för personal och administrativa utgifter (avdelningarna 1 och 2), samt 
driftsutgifter (avdelning 3) vid Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (Översättningscentrum). 

Budgetmedlen för Översättningscentrum härrör från de medel som kommer in från de organ som centret arbetar för 
och från de institutioner och organ med vilka centret har en överenskommelse om samarbete, och från eventuella 
andra inkomstkällor. 

Behandling som inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 b i budgetförordningen som ska föras 
upp under punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen ska förbehållas belopp som återbetalts i enlighet med 
artikel 17 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudgetför- 
ordning för de organ som inrättats enligt EUF-fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (EUT L 122, 10.5.2019, s. 1). 

Tjänsteförteckningen för Översättningscentrum återfinns i bilagan ”Personal”  till detta avsnitt.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 2965/94 av den 28 november 1994 om upprättande av ett översättningscentrum för 
Europeiska unionens organ (EGT L 314, 7.12.1994, s. 1).  

Referensrättsakter  

Förklaring av företrädarna för medlemsstaternas regeringar vilka möttes i Bryssel den 29 oktober 1993 på stats- och 
regeringschefsnivå. 
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AVDELNING 32  

ENERGI 
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AVDELNING 32 

ENERGI 

Allmän sammanfattning av anslag (2020 och 2019) och genomförande (2018)  

Avdelning 
Kapitel 

Rubrik 
Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

32 01 ADMINISTRATIVA 
UTGIFTER INOM POLITI- 
KOMRÅDET ENERGI 89 031 309 89 031 309 86 080 341 86 080 341 85 412 399,68 85 412 399,68 

32 02 KONVENTIONELL OCH 
FÖRNYBAR ENERGI 1 205 965 561 475 190 525 973 486 520 412 981 437 701 564 828,91 440 229 603,92 

32 03 KÄRNENERGI 168 307 000 192 800 000 164 947 000 178 635 500 159 580 015,12 218 278 367,31 

32 04 HORISONT 2020  –  
FORSKNING OCH INNO- 
VATION AVSEENDE 
ENERGI 397 880 594 428 861 189 381 011 007 340 192 431 341 473 556,37 315 154 693,87 

32 05 ITER 358 390 856 632 277 000 400 675 200 610 017 568 387 717 183,51 659 910 844,32  

Avdelning 32  – Totalt 2 219 575 320 1 818 160 023 2 006 200 068 1 627 907 277 1 675 747 983,59 1 718 985 909,10  
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AVDELNING 32 

ENERGI 

KAPITEL 32 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET ENERGI  

Artiklarna 1, 2, 3 och 5 redovisas i närmare detalj i kapitel XX 01 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 2018–2020 

32 01 ADMINISTRATIVA UTGIFTER 
INOM POLITIKOMRÅDET 
ENERGI  

32 01 01 Utgifter avseende tjänstemän och 
tillfälligt anställda inom politi- 
kområdet Energi  5,2 67 657 796 64 943 128 62 914 740,—  92,99  

32 01 02 Extern personal och andra 
administrativa utgifter till stöd 
för politikområdet Energi  

32 01 02 01 Extern personal 5,2 3 107 027 3 077 668 3 544 057,—  114,07 

32 01 02 11 Andra administrativa utgifter 5,2 1 635 876 1 634 164 1 528 546,30 93,44  

Artikel 32 01 02 – Delsumma 4 742 903 4 711 832 5 072 603,30 106,95  

32 01 03 Utgifter avseende utrustning och 
tjänster för informations- och 
kommunikationsteknik på politi- 
kområdet Energi  5,2 4 438 193 4 353 841 5 037 030,48 113,49  

32 01 04 Stödutgifter för åtgärder och 
program inom politikområdet 
Energi  

32 01 04 01 Stödutgifter för Fonden för ett 
sammanlänkat Europa –  Energi 1,1 1 500 000 1 500 000 1 828 243,98 121,88 

32 01 04 02 Stödutgift för stödprogrammet för 
kärnkraftsavveckling 1,1 p.m. p.m. 0,— 

Artikel 32 01 04 –  Delsumma 1 500 000 1 500 000 1 828 243,98 121,88  

32 01 05 Stödutgifter för forsknings- och 
innovationsprogram inom politi- 
kområdet Energi  

32 01 05 01 Utgifter avseende tjänstemän och 
tillfälligt anställda som genomför 
forsknings- och innovation- 
sprogram  –  Horisont 2020 1,1 2 519 194 2 248 661 2 069 469,—  82,15 

5.7.2019 SV III/1347Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 32  — ENERGI



 

KAPITEL 32 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET ENERGI  (forts.) 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 2018–2020  

32 01 05 (forts.) 

32 01 05 02 Extern personal som genomför 
forsknings- och innovation- 
sprogram  – Horisont 2020 1,1 859 079 859 079 837 600,— 97,50 

32 01 05 03 Andra administrativa utgifter för 
forsknings- och innovation- 
sprogram  – Horisont 2020 1,1 800 000 800 000 1 083 712,92 135,46 

32 01 05 21 Utgifter för tjänstemän och till- 
fälligt anställda i forsknings- och 
innovationsprogram  –  Iter 1,1 5 491 931 5 748 971 5 888 000,— 107,21 

32 01 05 22 Extern personal i forsknings- och 
innovationsprogram  – Iter 1,1 192 213 191 829 238 000,— 123,82 

32 01 05 23 Övriga förvaltningsutgifter för 
forsknings- och innovation- 
sprogram  –  Iter 1,1 700 000 600 000 320 000,— 45,71  

Artikel 32 01 05 – Delsumma 10 562 417 10 448 540 10 436 781,92 98,81  

32 01 07 Euratombidrag till försörjnings- 
byråns verksamhet  5,2 130 000 123 000 123 000,— 94,62  

Kapitel 32 01  –  Totalt 89 031 309 86 080 341 85 412 399,68 95,94  

32 01 01 Utgifter avseende tjänstemän och tillfälligt anställda inom politikområdet Energi  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

67 657 796 64 943 128 62 914 740,—  

III/1348 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 32 —  ENERGI



 

KAPITEL 32 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET ENERGI  (forts.)  

32 01 02 Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet Energi  

32 01 02 01 Extern personal  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

3 107 027 3 077 668 3 544 057,—  

32 01 02 11 Andra administrativa utgifter  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

1 635 876 1 634 164 1 528 546,30  

32 01 03 Utgifter avseende utrustning och tjänster för informations- och kommunikationsteknik på politikområdet Energi  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

4 438 193 4 353 841 5 037 030,48  

32 01 04 Stödutgifter för åtgärder och program inom politikområdet Energi  

32 01 04 01 Stödutgifter för Fonden för ett sammanlänkat Europa –  Energi  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

1 500 000 1 500 000 1 828 243,98  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för studier, möten med experter, information och publikationer som direkt kan 
knytas till förverkligandet av målen för det program eller de åtgärder som omfattas av denna punkt, och alla andra 
utgifter för tekniskt eller administrativt bistånd som inte inbegriper uppgifter för offentlig myndighet och som 
kommer att läggas ut på entreprenad av kommissionen i form av tillfälliga servicekontrakt. 

5.7.2019 SV III/1349Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 32  — ENERGI



 

KAPITEL 32 01  —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET ENERGI (forts.)  

32 01 04  (forts.) 

32 01 04 01  (forts.) 

Rättslig grund 

Se kapitel 32 02. 

32 01 04 02 Stödutgift för stödprogrammet för kärnkraftsavveckling  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för studier och möten med experter som direkt kan knytas till förverkligandet 
av målet för det program eller de åtgärder som omfattas av denna punkt, och alla andra utgifter för tekniskt eller 
administrativt bistånd som inte inbegriper uppgifter för offentlig myndighet och som kommer att läggas ut på 
entreprenad av kommissionen i form av tillfälliga servicekontrakt.  

Rättslig grund  

Se kapitel 32 03. 

32 01 05 Stödutgifter för forsknings- och innovationsprogram inom politikområdet Energi  

32 01 05 01 Utgifter avseende tjänstemän och tillfälligt anställda som genomför forsknings- och innovationsprogram  –  Horisont 
2020  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

2 519 194 2 248 661 2 069 469,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som bidrar till genomförandet av 
forsknings- och innovationsprogram inom Horisont 2020. Det omfattar personer som innehar tjänster som är 
upptagna i de godkända tjänsteförteckningarna och som arbetar med indirekt förvaltade åtgärder som ligger utanför 
kärnenergiområdet, inklusive tjänstemän och tillfälligt anställda vid unionens delegationer. 

III/1350 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 32 —  ENERGI



 

KAPITEL 32 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET ENERGI  (forts.)  

32 01 05 (forts.) 

32 01 05 01  (forts.)  

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa belopp –  som 
härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som 
avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, 
och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet” som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten.  

Rättslig grund  

Se kapitel 32 04. 

32 01 05 02 Extern personal som genomför forsknings- och innovationsprogram  –  Horisont 2020  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

859 079 859 079 837 600,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern personal som genomför forsknings- och innovationsprogram 
Horisont 2020 inom ramen för indirekta åtgärder i de nukleära och icke-nukleära programmen, inklusive extern 
personal som tjänstgör vid unionens delegationer. 

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna budgetrubrik. Dessa belopp 
–  som härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som 
avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, 
och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet” som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten.  

Rättslig grund  

Se kapitel 32 04. 

32 01 05 03 Andra administrativa utgifter för forsknings- och innovationsprogram  –  Horisont 2020  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

800 000 800 000 1 083 712,92 

5.7.2019 SV III/1351Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 32  — ENERGI



 

KAPITEL 32 01  —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET ENERGI (forts.)  

32 01 05  (forts.) 

32 01 05 03  (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka övriga administrativa utgifter i samband med hela förvaltningen av forsknings- och 
innovationsprogram Horisont 2020 i form av indirekta åtgärder i de icke-nukleära programmen, inbegripet andra 
administrativa utgifter för personal som tjänstgör vid unionens delegationer. 

Detta anslag är även avsett att täcka utgifter för studier, möten med experter, information och publikationer som 
direkt kan knytas till förverkligandet av målet för det program eller de åtgärder som omfattas av denna punkt och 
alla andra utgifter för tekniskt eller administrativt bistånd som inte inbegriper uppgifter för offentlig myndighet och 
som kommer att läggas ut på entreprenad av kommissionen i form av tillfälliga servicekontrakt. 

Det är även avsett att täcka utgifter för tekniskt och/eller administrativt stöd i samband med fastställande, 
förberedelser, förvaltning, uppföljning, revision och översyn av program eller projekt, till exempel utgifter för 
konferenser, workshoppar, seminarier, utveckling och underhåll av it-system, tjänsteresor, utbildning och represen- 
tation. 

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna budgetrubrik. Dessa belopp  
–  som härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som 
avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, 
och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet” som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten.  

Rättslig grund  

Se kapitel 32 04. 

32 01 05 21 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda i forsknings- och innovationsprogram  –  Iter  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

5 491 931 5 748 971 5 888 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som genomför forsknings- och 
innovationsprogram  – programmet för Iter-projektet, och innehar befattningar som är upptagna på de godkända 
tjänsteförteckningarna i samband med indirekta åtgärder i de nukleära och icke-nukleära programmen, inbegripet 
tjänstemän och tillfälligt anställda vid unionens delegationer. 

III/1352 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 32 —  ENERGI



 

KAPITEL 32 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET ENERGI  (forts.)  

32 01 05 (forts.) 

32 01 05 21  (forts.) 

Rättslig grund 

Se kapitel 32 05. 

32 01 05 22 Extern personal i forsknings- och innovationsprogram  –  Iter  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

192 213 191 829 238 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern personal som genomför forsknings- och innovationsprogram  –  
programmet för Iterprojektet inom ramen för indirekta åtgärder i de nukleära programmen, inbegripet extern 
personal som tjänstgör vid unionens delegationer.  

Rättslig grund  

Se kapitel 32 05. 

32 01 05 23 Övriga förvaltningsutgifter för forsknings- och innovationsprogram  –  Iter  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

700 000 600 000 320 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka övriga administrativa kostnader i samband med hela förvaltningen av forsknings- och 
innovationsprogram  –  programmet för Iterprojektet som bedrivs inom ramen för indirekta åtgärder i de nukleära 
programmen, inbegripet andra administrativa utgifter för personal som tjänstgör vid unionens delegationer. 

Detta anslag är även avsett att täcka utgifter för studier, möten med experter, information och publikationer som 
direkt kan knytas till förverkligandet av målet för det program eller de åtgärder som omfattas av denna punkt och 
alla andra utgifter för tekniskt eller administrativt bistånd som inte inbegriper uppgifter för offentlig myndighet och 
som kommer att läggas ut på entreprenad av kommissionen i form av tillfälliga servicekontrakt. 
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KOMMISSIONEN  
AVDELNING 32  — ENERGI



 

KAPITEL 32 01  —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET ENERGI (forts.)  

32 01 05  (forts.) 

32 01 05 23  (forts.)  

Det är även avsett att täcka utgifter för tekniskt och/eller administrativt stöd i samband med fastställande, 
förberedelser, förvaltning, uppföljning, revision och översyn av program eller projekt, till exempel utgifter för 
konferenser, workshoppar, seminarier, utveckling och underhåll av it-system, tjänsteresor, utbildning och represen- 
tation.  

Rättslig grund 

Se kapitel 32 05. 

32 01 07 Euratombidrag till försörjningsbyråns verksamhet 

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

130 000 123 000 123 000,—  

Anmärkningar  

Eftersom utgifterna för personal och fast egendom ingår i anslagen i punkterna XX 01 01 01, XX 01 03 01 och 
artikel 26 01 23, avser kommissionens bidrag, vartill kommer byråns egna inkomster, att täcka de utgifter som byrån 
har i sitt löpande arbete. 

Vid sitt 23:e möte den 1 och 2 februari 1960 föreslog Euratoms råd enhälligt att kommissionen inte bara ska skjuta 
upp uppbörden av avgiften (avsedd att täcka driftsutgifterna för Euratoms försörjningsbyrå) utan även det faktiska 
införandet av nämnda avgift. Sedan dess har ett bidrag tagits upp i budgeten för att byråns uppskattade inkomster 
och utgifter ska uppnå balans.  

Rättslig grund  

Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artiklarna 52, 53 och 54.  

Referensrättsakter  

Rådets beslut 2008/114/EG, Euratom av den 12 februari 2008 om stadgar för Euratoms försörjningsbyrå (EUT L 41, 
15.2.2008, s. 15), särskilt artiklarna 4, 6 och 7 i bilagan till beslutet. 
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KOMMISSIONEN 
AVDELNING 32 —  ENERGI

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2008&mm=02&jj=15&type=L&nnn=041&pppp=0015&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2008&mm=02&jj=15&type=L&nnn=041&pppp=0015&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 32 02 — KONVENTIONELL OCH FÖRNYBAR ENERGI  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 
Betalnin- 

gar 
2018–  
2020 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

32 02 KONVENTIONELL 
OCH FÖRNYBAR 
ENERGI  

32 02 01 Fonden för ett 
sammanlänkat Europa  

32 02 01 01 Fortsatt integrering av 
den inre marknaden för 
energi och driftskom- 
patibiliteten för el- och 
gasnät över gränserna 1,1 394 706 000 131 500 000 315 726 595 109 300 000 226 402 267,—  58 172 774,57 44,24 

32 02 01 02 Öka unionens energiför- 
sörjningstrygghet 1,1 394 528 000 128 200 000 315 726 595 108 000 000 226 040 000,—  56 848 758,01 44,34 

32 02 01 03 Bidra till hållbar 
utveckling och 
miljöskydd 1,1 394 498 586 128 300 000 315 724 834 108 000 000 226 047 001,45 56 848 758,82 44,31 

32 02 01 04 Skapa en miljö som är 
gynnsam för privata 
investeringar i energi- 
projekt 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  89 289 000,— 

Artikel 32 02 01 –  
Delsumma 

1 183 732 586 388 000 000 947 178 024 325 300 000 678 489 268,45 261 159 291,40 67,31  

32 02 02 Stödverksamhet till 
unionens energipolitik 
och inre energimarknad  1,1 5 618 000 4 700 000 5 410 000 4 902 000 5 967 510,46 4 591 286,67 97,69  

32 02 03 Säkerheten i energiin- 
stallationer och infras- 
truktur  1,1 337 000 150 000 p.m. p.m. 300 000,—  0,—  0  

32 02 10 Byrån för samarbete 
mellan energitillsyn- 
smyndigheter  1,1 16 277 975 16 277 975 15 853 496 15 853 496 13 562 000,— 13 562 000,— 83,32  

32 02 51 Avslutande finansiellt 
stöd till projekt av 
gemensamt intresse för 
det transeuropeiska 
energinätet  1,1 p.m. 1 443 196 p.m. p.m. 0,—  1 816 778,46 125,89  

32 02 52 Slutförande av energi- 
projekt till stöd för 
ekonomisk åter- 
hämtning  1,1 p.m. 60 000 000 p.m. 61 000 000 0,—  159 100 247,39 265,17 
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KOMMISSIONEN  
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KAPITEL 32 02 — KONVENTIONELL OCH FÖRNYBAR ENERGI  (forts.) 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 
Betalnin- 

gar 
2018–  
2020 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

32 02 77 Pilotprojekt och 
förberedande åtgärder  

32 02 77 08 Pilotprojekt  –  Bränsle-/ 
energifattigdom – 
Bedömning av krisens 
effekter och översyn av 
existerande och möjliga 
nya åtgärder i medlems- 
staterna 1,1 p.m. 325 504 p.m. 203 441 0,—  0,—  0 

32 02 77 09 Förberedande åtgärd – 
Förstärkning av 
samarbetet om klimat- 
åtgärder mellan öar i och 
utanför unionen genom 
införande av en ö- 
identitet i det globala 
borgmästaravtalet 1,1 p.m. 951 350 p.m. 1 000 000 0,—  0,—  0 

32 02 77 10 Pilotprojekt  –  
Bekämpning av energif- 
attigdom i den adriatisk- 
joniska makroregionen 1,1 p.m. p.m. p.m. 500 000 0,—  0,—  

32 02 77 11 Pilotprojekt  –  Genom- 
förbarhetsstudie för 
distribuerad datab- 
asteknik på den euro- 
peiska energimarknaden 1,1 p.m. 400 000 420 000 410 000 400 000,—  0,—  0 

32 02 77 12 Förberedande åtgärd – 
Inrättande av ett 
omfattande stöd för kol- 
och koldioxidintensiva 
övergångsregioner 1,1 p.m. 1 250 000 2 000 000 1 850 000 1 700 000,— 0,—  0 

32 02 77 13 Förberedande åtgärd – 
Verktygslåda för 
deltagare i 
kolplattformsdialogen så 
att de kan utveckla och 
stödja lokala omställn- 
ingsstrategier 1,1 p.m. 380 000 p.m. 650 000 1 146 050,—  0,—  0 
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KAPITEL 32 02  —  KONVENTIONELL OCH FÖRNYBAR ENERGI  (forts.)  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 
Betalnin- 

gar 
2018–  
2020 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

32 02 77 (forts.) 

32 02 77 14 Pilotprojekt  –  Främja 
utfasningen av fossila 
bränslen inom industrin 
genom en bedömning av 
användningen av 
förnybar energi vid 
industriella processer. 1,1 p.m. 262 500 525 000 262 500 

32 02 77 15 Pilotprojekt  –  Borgmäs- 
taravtalet som ett 
instrument för att 
bekämpa energif- 
attigdomen 1,2 p.m. 1 050 000 2 100 000 1 050 000  

Artikel 32 02 77 –  
Delsumma 

p.m. 4 619 354 5 045 000 5 925 941 3 246 050,— 0,—  0  

Kapitel 32 02  –  Totalt 1 205 965 561 475 190 525 973 486 520 412 981 437 701 564 828,91 440 229 603,92 92,64  

32 02 01 Fonden för ett sammanlänkat Europa  

32 02 01 01 Fortsatt integrering av den inre marknaden för energi och driftskompatibiliteten för el- och gasnät över gränserna  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

394 706 000 131 500 000 315 726 595 109 300 000 226 402 267,— 58 172 774,57  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för samfinansieringsstudier och arbete för projekt av gemensamt intresse 
som huvudsakligen bidrar till integreringen av den inre energimarknaden och driftskompatibiliteten hos gas- och 
elnät över gränserna. Detta anslag är också avsett att täcka kostnader för åtgärder för programstöd som har samma 
mål.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Fonden 
för ett sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordningarna 
(EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 (EUT L 348, 20.12.2013, s. 129), särskilt artikel 4.3 a. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1). 
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=12&jj=20&type=L&nnn=348&pppp=0129&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2015&mm=07&jj=01&type=L&nnn=169&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 32 02  —  KONVENTIONELL OCH FÖRNYBAR ENERGI  (forts.) 

32 02 01 (forts.)  

32 02 01 02 Öka unionens energiförsörjningstrygghet  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

394 528 000 128 200 000 315 726 595 108 000 000 226 040 000,—  56 848 758,01  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för samfinansieringsstudier och arbete för projekt av gemensamt intresse 
som huvudsakligen bidrar till att öka unionens energiförsörjningstrygghet, samt dess systems motståndskraft och 
driftsäkerhet. Detta anslag är också avsett täcka kostnader för åtgärder för programstöd som har samma mål.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Fonden 
för ett sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordningarna 
(EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 (EUT L 348, 20.12.2013, s. 129), särskilt artikel 4.3 b. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 – Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1). 

32 02 01 03 Bidra till hållbar utveckling och miljöskydd  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

394 498 586 128 300 000 315 724 834 108 000 000 226 047 001,45 56 848 758,82  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för samfinansieringsstudier och arbete för projekt av gemensamt intresse 
som huvudsakligen bidrar till hållbar utveckling och miljöskydd, bland annat genom integrering av energi från 
förnybara energikällor i överföringsnätet och genom utveckling av smarta energinät och koldioxidnät. Detta anslag 
är också avsett att täcka kostnader för åtgärder för programstöd som har samma mål. 
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KAPITEL 32 02 — KONVENTIONELL OCH FÖRNYBAR ENERGI (forts.)  

32 02 01 (forts.) 

32 02 01 03 (forts.) 

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Fonden 
för ett sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordningarna 
(EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 (EUT L 348, 20.12.2013, s. 129), särskilt artikel 4.3 c. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1). 

32 02 01 04 Skapa en miljö som är gynnsam för privata investeringar i energiprojekt  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 89 289 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka unionens bidrag till finansieringsinstrument inrättade enligt Fonden för ett 
sammanlänkat Europa för att möjliggöra eller underlätta tillgång till långsiktig finansiering eller till privata 
investerares resurser och således påskynda eller möjliggöra finansiering av projekt av gemensamt intresse som kan 
få stöd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 av den 17 april 2013 om riktlinjer för 
transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut nr 1364/2006/EG och om ändring av förordn- 
ingarna (EG) nr 713/2009, (EG) nr 714/2009 och (EG) nr 715/2009 (EUT L 115, 25.4.2013, s. 39). Inrättandet av 
finansieringsinstrumenten som ”skuld-” eller  ”aktie-”ramar sker efter en förhandsbedömning, såsom krävs i 
artikel 209.2 h i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om 
finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/ 
2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 
283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 
30.7.2018, s. 1). De är avsedda att genomföras genom direkt förvaltning av de ansvariga organen i den mening som 
avses i budgetförordningen eller gemensamt med de enheter som anförtrotts detta. 

Alla återbetalningar från finansiella instrument enligt artikel 209.3 i budgetförordningen, inbegripet kapitalåter- 
betalningar, utlösta garantier och återbetalningar på lånesumman, till kommissionen som förs upp under punkt 6 4 1 
1 i inkomstberäkningen, kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.3 f i 
budgetförordningen. 
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KAPITEL 32 02  —  KONVENTIONELL OCH FÖRNYBAR ENERGI  (forts.) 

32 02 01 (forts.) 

32 02 01 04  (forts.) 

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Fonden 
för ett sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordningarna 
(EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 (EUT L 348, 20.12.2013, s. 129). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1).  

32 02 02 Stödverksamhet till unionens energipolitik och inre energimarknad  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

5 618 000 4 700 000 5 410 000 4 902 000 5 967 510,46 4 591 286,67  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka kommissionens utgifter för insamling och hantering av uppgifter av alla slag som 
krävs för analys, definition, främjande, övervakning, finansiering, bedömning och genomförande av en europeisk, 
konkurrenskraftig, säker och hållbar energipolitik, en inre energimarknad och utvidgning av denna till tredjeland, 
alla aspekter av tryggad energiförsörjning i ett europeiskt och globalt perspektiv samt en stärkning av energi- 
förbrukarnas rättigheter och skydd genom tillhandahållande av tjänster av hög kvalitet till överskådliga och 
jämförbara priser. 

De viktigaste godkända målen är att gradvis genomföra en gemensam europeisk politik i linje med strategin för en 
energiunion (COM(2015) 80 final) som säkerställer en kontinuerlig tryggad energiförsörjning, en väl fungerande 
inre energimarknad och tillgång till energitransportnät, övervakning av energimarknaden, en integrerad styrning och 
övervakning, modellanalyser, inbegripet scenarier för effekten av tilltänkt politik, och ett stärkande av energi- 
förbrukarnas rättigheter och skydd, på grundval av allmän och särskild kunskap om globala och europeiska 
energimarknader för alla energityper. 

III/1360 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 32 —  ENERGI

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=12&jj=20&type=L&nnn=348&pppp=0129&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2015&mm=07&jj=01&type=L&nnn=169&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 32 02 — KONVENTIONELL OCH FÖRNYBAR ENERGI (forts.)  

32 02 02 (forts.)  

Detta anslag är även avsett att täcka experters utgifter i direkt anknytning till insamling, validering och analys av 
nödvändig information om övervakning av energimarknaden, och utgifter för information och kommunikation, 
digital databehandling och visualisering av data, konferenser och evenemang som främjar verksamheter inom 
energisektorn, elektroniska och tryckta publikationer, audiovisuella produkter samt utvecklandet av olika 
webbaserade aktiviteter och aktiviteter inom sociala medier som är direkt knutna till uppnåendet av energipolitikens 
mål. Detta anslag kommer också att stödja en intensifierad energidialog med unionens viktigaste energipartner och 
internationella organ på energiområdet.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 2964/95 av den 20 december 1995 om införande av registrering inom gemenskapen av 
import och leveranser av råolja (EGT L 310, 22.12.1995, s. 5). 

Energistadgefördraget, som godkändes genom rådets och kommissionens beslut 98/181/EG, EKSG, Euratom av den 
23 september 1997 om Europeiska gemenskapernas ingående av energistadgefördraget och energistadgeprotokollet 
om energieffektivitet och därtill hörande miljöaspekter (EGT L 69, 9.3.1998, s. 1). 

Rådets beslut 1999/280/EG av den 22 april 1999 om ett gemenskapsförfarande för information och samråd om 
kostnaderna för råoljetillförseln och om konsumentpriserna på petroleumprodukter (EGT L 110, 28.4.1999, s. 8). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/89/EG av den 18 januari 2006 om åtgärder för att trygga elförsörjning 
och infrastrukturinvesteringar (EUT L 33, 4.2.2006, s. 22). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1673/2006/EG av den 24 oktober 2006 om finansiering av europeisk 
standardisering (EUT L 315, 15.11.2006, s. 9). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi 
från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG 
(EUT L 140, 5.6.2009, s. 16). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till nät för 
gränsöverskridande elhandel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003 (EUT L 211, 14.8.2009, s. 15). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till 
naturgasöverföringsnäten och om upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005 (EUT L 211, 14.8.2009, s. 36). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre 
marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG (EUT L 211, 14.8.2009, s. 55). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre 
marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG (EUT L 211, 14.8.2009, s. 94). 
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KAPITEL 32 02  —  KONVENTIONELL OCH FÖRNYBAR ENERGI  (forts.) 

32 02 02 (forts.)  

Rådets direktiv 2009/119/EG av den 14 september 2009 om skyldighet för medlemsstaterna att inneha minimilager 
av råolja och/eller petroleumprodukter och om upphävande av förordning (EG) nr 736/96 (EUT L 265, 9.10.2009, 
s. 9). 

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 617/2010 av den 24 juni 2010 om anmälan till kommissionen av projekt för 
investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska unionen (EUT L 180, 15.7.2010, s. 7). 

Kommissionens förordning (EU, Euratom) nr 833/2010 av den 21 september 2010 om genomförande av rådets 
förordning (EU, Euratom) nr 617/2010 om anmälan till kommissionen av projekt för investeringar i energiinfras- 
truktur inom Europeiska unionen (EUT L 248, 22.9.2010, s. 36). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 994/2010 av den 20 oktober 2010 om åtgärder för att trygga 
naturgasförsörjningen och om upphävande av rådets direktiv 2004/67/EG (EUT L 295, 12.11.2010, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på 
grossistmarknaderna för energi (EUT L 326, 8.12.2011, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 994/2012/EU av den 25 oktober 2012 om inrättandet av en mekanism för 
informationsutbyte om mellanstatliga avtal mellan medlemsstaterna och tredjeländer på energiområdet (EUT L 299, 
27.10.2012, s. 13). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av 
direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (EUT L 315, 
14.11.2012, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/30/EU av den 12 juni 2013 om säkerhet för olje- och gasverksamhet 
till havs och om ändring av direktiv 2004/35/EG (EUT L 178, 28.6.2013, s. 66). 

Associeringsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan (EUT 
L 161, 29.5.2014, s. 3). 

Rådets beslut 2014/668/EU av den 23 juni 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om 
provisorisk tillämpning av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen 
och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, vad gäller avdelning III (med undantag för 
bestämmelserna om behandling av arbetstagare som är tredjelandsmedborgare och lagligen anställda på den andra 
partens territorium) och avdelningarna IV, V, VI och VII i avtalet, samt därtill hörande bilagor och protokoll 
(EUT L 278, 20.9.2014, s. 1). 

Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet i enlighet med artikel 58.2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 32 02 — KONVENTIONELL OCH FÖRNYBAR ENERGI (forts.)  

32 02 02 (forts.) 

Referensrättsakter  

Kommissionens beslut av den 19 januari 2012 om inrättandet av Europeiska unionens grupp av myndigheter för 
olje- och gasverksamhet till havs (EUT C 18, 21.1.2012, s. 8). 

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, 
Regionkommittén och Europeiska investeringsbanken av den 25 februari 2015 om En ramstrategi för en motståndsk- 
raftig energiunion med en framåtblickande klimatpolitik (COM(2015) 80 final).  

32 02 03 Säkerheten i energiinstallationer och infrastruktur  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

337 000 150 000 p.m. p.m. 300 000,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka kommissionens kostnader för insamling och behandling av olika typer av uppgifter 
som behövs för analys, definition, främjande, kommunikation, övervakning, utvärdering och genomförande av 
bestämmelser och åtgärder för att öka säkerheten i energisektorn, för tekniskt stöd och för specialutbildning. 

Huvudsyftet är att utarbeta och tillämpa säkerhetsbestämmelser på energiområdet, särskilt när det gäller  

—  åtgärder för att förhindra sabotage i energisektorn, framför allt vad gäller anläggningar och infrastruktur för det 
europeiska systemet för utvinning och överföring av energi, 

—  tillnärmning av lagstiftning, tekniska normer och administrativa övervakningsrutiner för energisäkerheten,  

—  definition av gemensamma indikatorer, metoder och säkerhetsmål för energisektorn och insamling av uppgifter 
för definitionerna,  

— övervakning av åtgärder som vidtagits av nationella myndigheter eller andra aktörer i fråga om energisäkerhet,  

—  internationell samordning av energisäkerheten, även när det gäller leveranser från grannländer, transitländer och 
andra internationella partner, 

—  främjande av teknisk utveckling på energisäkerhetsområdet. 

5.7.2019 SV III/1363Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 32  — ENERGI

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2012&mm=01&jj=21&type=C&nnn=018&pppp=0008&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 32 02  —  KONVENTIONELL OCH FÖRNYBAR ENERGI  (forts.) 

32 02 03 (forts.)  

Detta anslag kan även täcka utgifter för information och kommunikation samt för elektroniska och tryckta 
publikationer som är direkt knutna till uppfyllandet av målen för denna artikel.  

Rättslig grund  

Rådets direktiv 2008/114/EG av den 8 december 2008 om identifiering av, och klassificering som, europeisk kritisk 
infrastruktur och bedömning av behovet att stärka skyddet av denna (EUT L 345, 23.12.2008, s. 75). 

Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet i enlighet med artikel 58.2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

32 02 10 Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

16 277 975 16 277 975 15 853 496 15 853 496 13 562 000,—  13 562 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag ska täcka byråns utgifter för personal samt administrativa utgifter (avdelningarna 1 och 2) och 
driftskostnader i enlighet med arbetsprogrammet (avdelning 3). 

Byrån ska informera Europaparlamentet och rådet om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och 
administrativa utgifter. 

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna budgetrubrik. Dessa belopp  
–  som härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som 
avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, 
och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet” som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten. 

Belopp återbetalda i enlighet med artikel 17 i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 
18 december 2018 med rambudgetförordning för de organ som inrättats enligt EUF-fördraget och Euratomfördraget 
och som avses i artikel 70 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (EUT L 122, 
10.5.2019, s. 1.) utgör inkomster avsatta för särskilda ändamål (artikel 21.3 b i budgetförordningen) och ska föras 
upp under punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen. 
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KAPITEL 32 02 — KONVENTIONELL OCH FÖRNYBAR ENERGI (forts.)  

32 02 10 (forts.)  

Tjänsteförteckningen för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter återfinns i bilagan  ”Personal” till 
detta avsnitt. 

Unionens bidrag för 2020 uppgår till totalt 16 470 000 EUR. Ett belopp på 192 025 EUR från återanvändning av 
överskott ska läggas till det belopp på 16 277 975 EUR som tas upp i budgeten.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 713/2009 av den 13 juli 2009 om inrättande av en byrå för 
samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (EUT L 211, 14.8.2009, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på 
grossistmarknaderna för energi (EUT L 326, 8.12.2011, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 av den 17 april 2013 om riktlinjer för transeuropeiska 
energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut nr 1364/2006/EG och om ändring av förordningarna (EG) 
nr 713/2009, (EG) nr 714/2009 och (EG) nr 715/2009 (EUT L 115, 25.4.2013, s. 39).  

Referensrättsakter  

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning, framlagt av kommissionen den 30 november 2016, om 
inrättande av Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (COM(2016) 863 final).  

32 02 51 Avslutande finansiellt stöd till projekt av gemensamt intresse för det transeuropeiska energinätet  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 1 443 196 p.m. p.m. 0,— 1 816 778,46 
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KAPITEL 32 02  —  KONVENTIONELL OCH FÖRNYBAR ENERGI  (forts.) 

32 02 51 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 2236/95 av den 18 september 1995 om allmänna regler för gemenskapens finansiella stöd 
på området för transeuropeiska nät (EGT L 228, 23.9.1995, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1364/2006/EG av den 6 september 2006 om riktlinjer för transeuropeiska 
energinät och om upphävande av beslut 96/391/EG och beslut nr 1229/2003/EG (EUT L 262, 22.9.2006, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 680/2007 av den 20 juni 2007 om allmänna regler för 
gemenskapens finansiella stöd på området för transeuropeiska nät på transportområdet och energiområdet (EUT 
L 162, 22.6.2007, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 av den 17 april 2013 om riktlinjer för transeuropeiska 
energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut nr 1364/2006/EG och om ändring av förordningarna (EG) 
nr 713/2009, (EG) nr 714/2009 och (EG) nr 715/2009 (EUT L 115, 25.4.2013, s. 39).  

32 02 52 Slutförande av energiprojekt till stöd för ekonomisk återhämtning  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 60 000 000 p.m. 61 000 000 0,—  159 100 247,39  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för åtaganden som gjorts föregående år.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 663/2009 av den 13 juli 2009 om inrättande av ett program för 
hjälp till ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet (EUT 
L 200, 31.7.2009, s. 31). 
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KAPITEL 32 02 — KONVENTIONELL OCH FÖRNYBAR ENERGI (forts.)  

32 02 77 Pilotprojekt och förberedande åtgärder  

32 02 77 08 Pilotprojekt –  Bränsle-/energifattigdom  –  Bedömning av krisens effekter och översyn av existerande och möjliga nya 
åtgärder i medlemsstaterna  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 325 504 p.m. 203 441 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka de åtaganden som återstår att reglera från tidigare år inom ramen för pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

32 02 77 09 Förberedande åtgärd  –  Förstärkning av samarbetet om klimatåtgärder mellan öar i och utanför unionen genom 
införande av en ö-identitet i det globala borgmästaravtalet  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 951 350 p.m. 1 000 000 0,— 0,—  
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KAPITEL 32 02  —  KONVENTIONELL OCH FÖRNYBAR ENERGI  (forts.) 

32 02 77 (forts.) 

32 02 77 09  (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

32 02 77 10 Pilotprojekt –  Bekämpning av energifattigdom i den adriatisk-joniska makroregionen  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 500 000 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

32 02 77 11 Pilotprojekt –  Genomförbarhetsstudie för distribuerad databasteknik på den europeiska energimarknaden 

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 400 000 420 000 410 000 400 000,—  0,—  
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KAPITEL 32 02 — KONVENTIONELL OCH FÖRNYBAR ENERGI (forts.)  

32 02 77 (forts.) 

32 02 77 11 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag ska täcka utestående åtaganden från föregående år inom ramen för pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

32 02 77 12 Förberedande åtgärd  –  Inrättande av ett omfattande stöd för kol- och koldioxidintensiva övergångsregioner  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 1 250 000 2 000 000 1 850 000 1 700 000,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden. 

Unionens återhämtning från den ekonomiska krisen och det effektiva genomförandet av de centrala målen om stark 
tillväxt och global konkurrenskraft, bl.a. genom hållbar återindustrialisering och modernisering av unionens 
ekonomi, måste grundas på långsiktig miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Inom ramen för unionens 
ambitiösa klimatmål och övergången till en utsläppssnål ekonomi som bygger på den cirkulära modellen, behöver 
unionens kol- och koldioxidintensiva regioner med en hög andel arbetstagare i kolberoende sektorer riktat stöd för 
att effektivt bidra till denna strategiska omvandling. 

Enligt siffror från Eurostat står kolutvinning i dag för mer än 300 000 direkta arbetstillfällen i unionen. Dessa är 
koncentrerade till ett begränsat antal områden och de är där den främsta drivkraften för den lokala ekonomin och den 
sociala sammanhållningen. Med tanke på den tekniska utvecklingen, global konkurrens och ambitiös miljö- och 
klimatpolitik är dessa regioners kapacitet att bidra till och dra nytta av unionens övergång till en cirkulär ekonomi 
med låga utsläpp särskilt viktig för EU:s övergripande framgång. Detta har bekräftats av kommissionen, som i sitt 
meddelande om ren energi för alla i unionen åtog sig att undersöka hur man bättre kan stödja övergången i kol- och 
koldioxidintensiva regioner. 
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KAPITEL 32 02  —  KONVENTIONELL OCH FÖRNYBAR ENERGI  (forts.) 

32 02 77 (forts.) 

32 02 77 12  (forts.)  

Denna förberedande åtgärd ska säkerställa stödets effektivitet, långsiktiga hållbarhet och slutligen hela EU:s 
framgångsrika omvandling och dess globala ledarskap, genom inrättandet av en plattform som bör göra det möjligt 
för kommissionen att  

—  identifiera unionens kol- och koldioxidintensiva övergångsregioner och deras smarta specialiseringar,  

—  utveckla en särskild praktisk verktygslåda med a) bästa praxis, b) befintliga stödinstrument som fastställer bästa 
synergier, c) informationsutbyte med och mellan regioner, 

—  inrätta forum för berörda aktörer och tillhandahålla verktyg för mellanregionala utbyten, bland annat om 
övergripande färdplaner för utsläppssnål återindustrialisering och omskolningsbehov,  

—  identifiera lokala flaskhalsar och effektivisera stödet till ny teknik och utveckling och användning av innovation 
på området ren kol, inbegripet koldioxidlagring, avskiljning och användning av koldioxid och överföring av kol 
till gas, 

—  upprätta en förteckning över bästa praxis och operativa riktlinjer, och därefter en praktisk verktygslåda för kol- 
och koldioxidintensiva övergångsregioner i tredjeländer, som en del av kapacitetsuppbyggande åtgärder inom 
ramen för Parisavtalet,  

—  inrätta en GD-övergripande grupp som ska a) kartlägga eventuella synergier mellan unionens politik och 
program för att garantera största möjliga finansiella och strategiska stöd efter 2020, b) hjälpa regioner (centrala 
och lokala myndigheter) att utveckla hållbara övergångsstrategier.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

32 02 77 13 Förberedande åtgärd – Verktygslåda för deltagare i kolplattformsdialogen så att de kan utveckla och stödja lokala 
omställningsstrategier  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 380 000 p.m. 650 000 1 146 050,—  0,—  
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KAPITEL 32 02 — KONVENTIONELL OCH FÖRNYBAR ENERGI (forts.)  

32 02 77 (forts.) 

32 02 77 13 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den förberedande åtgärden. 

Med sin färdplan för ett utsläppssnålt samhälle från 2011 har kommissionen utarbetat en vision för att minska 
koldioxidutsläppen i den europeiska ekonomin och har fastställt konkreta åtgärder för att uppnå detta mål. Unionen 
har bekräftat detta åtagande, framför allt i och med Parisavtalet. Unionens medlemsstater har visserligen själva rätt 
att fastställa sin nationella energimix men detta sätter oundvikligen fokus på kolbrytningsregioner, som måste 
hantera flera olika utmaningar med anknytning till övergången till följd av politiska beslut, ekonomiska realiteter 
och medborgarnas förväntningar. Därför inleder kommissionen en särskild dialog i form av en kolplattform för 
regioner som står inför denna övergång. 

Verksamhet: Ta fram en rad verktyg där resultaten av plattformsmötena ska ingå för att stödja deltagarna att utveckla 
lokala strategier inom följande områden: 

a) Upprättande av en styrprocess på lokal nivå: Hur man inleder en inkluderande dialog i syfte att utveckla en 
gemensam övergångsvision med lokala parter och arbetsmarknadens parter, civilsamhället, industriella och 
ekonomiska aktörer och den akademiska världen, inklusive information om bästa praxis och erfarenheter. 

b) Tillgång till finansiering: handledning om befintliga unionsmedel och hur de kan kombineras och tekniskt 
bistånd till projektsammanslagning för att stödja lokala övergångsstrategier. 

c) Sysselsättning och tillväxtperspektiv: Hur man kan stödja omställningar på arbetsmarknaden (inbegripet 
omskolning samt riktat stöd till utsatta grupper) med en regional plan för ekonomisk utveckling för att locka 
framtidssäkrade, lokala arbetstillfällen. 

d) Miljösanering: handledning för omställning av tidigare industriområden, inbegripet bästa praxis i fråga om 
avveckling, återuppodling, sanering och återställande av grundvattennivåer.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 32 02  —  KONVENTIONELL OCH FÖRNYBAR ENERGI  (forts.) 

32 02 77 (forts.)  

32 02 77 14 Pilotprojekt –  Främja utfasningen av fossila bränslen inom industrin genom en bedömning av användningen av 
förnybar energi vid industriella processer.  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 262 500 525 000 262 500 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom pilotprojektet. 

Detta pilotprojekt kommer att göra en studie för analys av dagens och morgondagens potentiella efterfrågan på 
förnybar energi inom industrisektorer och vid industriella processer, och att göra en jämförande analys av vilka 
ambitioner som föreligger, hur effektivt koldioxidutsläppen kan minskas, samt av vilken teknik och vilka 
investeringar som behövs, för att det ska gå att ta reda på vad som ska prioriteras i fråga om direkt och indirekt 
elektrifiering av industriella processer, något som är väsentligt för att vi ska kunna fasa ut fossila bränslen inom vår 
industri. 

Jämförelsen kommer att inrikta sig på följande: 

1. Vilka koldioxidutsläpp som inbesparats vid industriella processer tack vare direkt eller indirekt elektrifiering. 

2. Vilket värde som skapats genom direkt eller indirekt elektrifiering (alltså vilket mervärde det ger att man 
använder el eller väte som alstrats utan fossila bränslen i någon viss sektor eller process, jämfört med andra sätt 
att fasa ut fossila bränslen). 

3. Inverkan av (den direkta eller indirekta) elektrifieringen på energisystemet, särskilt när det gäller efterfråge- 
flexibilitet som bidrag till försörjningen av elnätet/efterfrågebalansen, sektorsintegration och ellagring (alltså om 
elektrifieringen av en sektor eller en industriell process inte bara påverkar efterfrågan på el, utan också bidrar till 
ett flexiblare, stabilare och säkrare energisystem, till exempel genom efterfrågeflexibilitet, långsiktig lagring 
eller genom att spillvärmen minskar eller återanvänds). 

Projektet kommer att inrikta sig på så många industrisektorer som möjligt, framför allt på dem som har största 
utsläppen av koldioxid, liksom också på mellanprodukter som möjliggör en hållbarare leveranskedja, samt om andra 
industriella processer med högt förädlingsvärde. Projektet kommer att innefatta metoder för prioritering av sektorer 
och industrier. 

I projektet kommer det att ingå några fallstudier tillsammans med partner inom industrin för att testa analysen på fall 
från det praktiska företagslivet. 

III/1372 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 32 —  ENERGI
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32 02 77 (forts.) 

32 02 77 14 (forts.) 

Rättslig grund 

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

32 02 77 15 Pilotprojekt – Borgmästaravtalet som ett instrument för att bekämpa energifattigdomen  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 1 050 000 2 100 000 1 050 000  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom pilotprojektet. 

Detta pilotprojekt kommer att minska hushållens energiförbrukning och garantera allmän tillgång till energi. 
Energifattigdom är ett EU-omfattande problem som kräver en övergripande strategi som bygger på gemensamma, 
kraftfulla insatser på alla nivåer: lokal, regional, nationell, och europeisk. Städer och regioner är ofta bäst lämpade 
att på ett tidigt stadium kartlägga de hushåll som löper risk att drabbas av energifattigdom, och därmed ta itu med det 
så effektivt som möjligt. 

När detta projekt avslutas kommer resultaten att innefatta följande: 

—  Åtgärder för att förse utsatta bostäder med tekniskt stöd för att minska energiförbrukning och energikostnader, 
tillsammans med stöd för att förbättra deras energiprestanda.  

—  Åtgärder inom ett stort antal ministerier som inbegriper folkhälsa, sociala tjänster, bostäder och miljötjänster, för 
att med samordnade åtgärder hantera energifattigdomens olika aspekter, som orsakar folkhälsoproblem och 
social sårbarhet och ofta är förknippad med byggnader med låg energiprestanda. Minskad energiförbrukning har 
också en positiv effekt när det gäller kampen mot klimatförändringar.  

—  Åtgärder för att koppla energibesparingar i lokala offentliga anläggningar till inrättandet av en fond för 
bekämpning av energifattigdom i alla kommuner.  

—  Åtgärder för att ge konsumenterna möjlighet att få bättre konsumtionsmönster. 
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KAPITEL 32 02  —  KONVENTIONELL OCH FÖRNYBAR ENERGI  (forts.) 

32 02 77 (forts.) 

32 02 77 15  (forts.) 

—  Bedömningar av hur energifattigdomsprojekt kan förbättra den lokala ekonomin genom att skapa möjligheter till 
energiinvesteringar i privata bostäder och bidra till att skapa sysselsättning. 

—  Åtgärder för informationsspridning, inklusive utbyte av bästa praxis runt om i Europa. 

Mål  

Pilotprojektet kommer att inriktas både på åtgärder för att öka medvetenheten om och utbytet av god lokal och 
regional praxis för att bekämpa energifattigdom och på konkreta åtgärder för att minska energifattigdomen i Europa. 

Enligt Buildings Performance Institute Europe (PBPIE-2014) är för närvarande mellan 50 000 000 och 125 000 000 
människor i unionen utsatta för energifattigdom och har inte råd med en lämplig värmekomfort inomhus. Dessutom 
kan investeringar i energieffektivitet i enlighet med direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet även bidra till att 
förebygga bränslefattigdom och bör prioriteras i energifattiga hushåll. 

Det nya borgmästaravtalet för klimat och energi, som nyligen firade tioårsjubileum, är en unik gräsrotsrörelse med 
7 755 anslutna städer som sammanför lokala och regionala myndigheter som frivilligt förbundit sig att genomföra 
unionens klimat- och energimål, och på detta sätt erbjuda medborgarna en hög livskvalitet i hållbara och klimattåliga 
städer. 

Den 25 september 2015 antog Förenta nationerna ett antal mål för att utrota fattigdom, skydda vår planet och säkra 
välstånd för alla som en del av en ny agenda för hållbar utveckling. Varje mål för hållbar utveckling har särskilda 
delmål som ska uppnås under de kommande 15 åren. Mål 1 (utrota fattigdom) och mål 7 (säkerställa tillgång till 
överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla) avser detta projekt. Parallellt med detta finns det ett 
pågående initiativ –  EU-agendan för städer  –  för att hantera olika centrala aspekter av framtida unionspolitik på detta 
område. Inom denna process finns det två särskilda partnerskap: energiomställning och fattigdom i städer. 

Sammanfattningsvis är energi av central betydelse för nästan varje större utmaning och möjlighet som Europa står 
inför i dag. Oavsett om det gäller sysselsättning, säkerhet, klimatförändringar, livsmedelsproduktion eller ökade 
inkomster är det av avgörande betydelse att trygga tillgång till energi för alla.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 32 03 — KÄRNENERGI  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

32 03 KÄRNENERGI  

32 03 01 Nukleär säkerhets- 
kontroll  1,1 17 900 000 18 850 000 19 000 000 18 000 000 15 616 663,16 18 765 145,38 99,55  

32 03 02 Kärnsäkerhet och 
strålskydd 1,1 3 580 000 2 600 000 2 000 000 2 500 000 2 839 351,96 3 436 816,58 132,19  

32 03 03 Stödprogrammet för 
kärnkraftsavveckling i 
Litauen  1,1 68 290 000 68 050 000 66 953 000 51 211 500 65 639 000,— 8 395 462,—  12,34  

32 03 04 Stödprogrammet för 
kärnkraftsavveckling  

32 03 04 01 Kozloduj-programmet 1,1 44 388 000 54 350 000 43 519 000 58 574 000 42 666 000,— 0,—  0 

32 03 04 02 Bohuniceprogrammet 1,1 34 149 000 43 450 000 33 475 000 41 171 000 32 819 000,— 74 903 449,06 172,39  

Artikel 32 03 04 – 
Delsumma 

78 537 000 97 800 000 76 994 000 99 745 000 75 485 000,— 74 903 449,06 76,59  

32 03 51 Slutförande av stöd till 
kärnkraftsavveckling 
(2007–2013)  1,1 p.m. 5 500 000 p.m. 7 179 000 0,— 112 777 494,29 2 050,50  

Kapitel 32 03 –  Totalt 168 307 000 192 800 000 164 947 000 178 635 500 159 580 015,12 218 278 367,31 113,21  

32 03 01 Nukleär säkerhetskontroll  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

17 900 000 18 850 000 19 000 000 18 000 000 15 616 663,16 18 765 145,38  

Anmärkningar  

Detta anslag är bland annat avsett att täcka kostnaderna för följande: 

—  Inspektörernas tjänsteresor (dagtraktamenten och kostnader för transport) genomförda i överensstämmelse med 
de på förhand fastställda sexmånadersprogrammen samt inspektioner med kort varsel. 

—  Utbildning av inspektörer och möten med medlemsstater, internationella organisationer, kärntekniska verks- 
amhetsutövare och andra berörda parter. 
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32 03 01 (forts.) 

—  Inköp av utrustning för inspektionerna, närmare bestämt inköp av övervakningsutrustning, bland annat digitala 
videosystem, utrustning för mätning av gammastrålning, neutroner och infraröd strålning, samt elektroniska 
förseglingar och tillhörande avläsningssystem.  

—  Inköp och uppdatering av informationsteknikutrustning för inspektionerna.  

—  Särskilda informationsteknikprojekt med koppling till inspektionerna (utveckling och underhåll).  

—  Ersättning av uttjänt övervaknings- och mätutrustning. 

—  Underhåll av utrustning, inklusive försäkringar för särskild utrustning i anläggningarna i Canberra och hos 
Ametek, Fork och GBNS.  

—  Tekniskt infrastrukturarbete, inklusive avfallshantering och transport av prover. 

—  Analyser på plats (analytikernas arbetskostnader och kostnader för tjänsteresor).  

—  Avtal om lokala arbetsutrymmen (laboratorier, kontor). 

—  Löpande förvaltning av lokala anläggningar och det centrala organets laboratorier (reparationer, underhåll, 
informationsteknik, mindre materielinköp, förbrukningsmateriel osv.).  

—  Datorstöd och datortest för inspektionstillämpningar. 

Vidare ska ytterligare anslag ställas till förfogande i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.3 i budgetförordningen 
för följande: 

—  Försäkringsersättningar.  

— Återbetalning av summor som felaktigt betalats inom ramen för kommissionens inköp av varor, arbeten eller 
tjänster. 

Detta anslag kan även täcka utgifter för studier, möten med experter, information och publikationer som direkt kan 
knytas till förverkligandet av målen för denna budgetpost, och alla andra utgifter för tekniskt eller administrativt stöd 
som inte inbegriper myndighetsuppgifter och som kommissionen lägger ut på entreprenad i form av tillfälliga avtal 
om tjänster.  

Rättslig grund 

Uppgifter inom ramen för de särskilda befogenheter som direkt tilldelats kommissionen genom avdelning II kapitel 
7 och artikel 174 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen. 

Kommissionens förordning (Euratom) nr 302/2005 av den 8 februari 2005 om genomförandet av Euratoms 
kärnämneskontroll (EUT L 54, 28.2.2005, s. 1). 
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KAPITEL 32 03 — KÄRNENERGI  (forts.)  

32 03 01 (forts.) 

Referensrättsakter  

Flerpartsavtalet mellan gemenskapen, de medlemsstater som inte har kärnvapen och Internationella atomenergior- 
ganet. 

Trepartsavtalet mellan gemenskapen, Förenade kungariket och Internationella atomenergiorganet. 

Trepartsavtalet mellan gemenskapen, Frankrike och Internationella atomenergiorganet. 

Bilateralt samarbetsavtal mellan gemenskapen och tredjeländer som Förenta staterna, Kanada och Australien. 

Kommissionens meddelande av den 24 mars 1992 till Europaparlamentet och rådet om ett kommissionsbeslut om 
upprättande av lokala analyslaboratorier för verifikation av de prover som tas vid säkerhetskontroller (SEK(1992) 
515).  

32 03 02 Kärnsäkerhet och strålskydd  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

3 580 000 2 600 000 2 000 000 2 500 000 2 839 351,96 3 436 816,58  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka: 

—  Kommissionens utgifter för insamling och hantering av uppgifter av alla slag som krävs för analys, definition, 
främjande, övervakning, bedömning och genomförande av gemenskapens kärnsäkerhetspolitik, särskilt i de nya 
medlemsstaterna, och av föreskrifter inom området strålningsskydd.  

—  Utgifterna för åtgärder och verksamhet avseende övervakning av och skydd mot effekter av joniserande 
strålning. Verksamheten syftar till att säkerställa skyddet av allmänhetens hälsa och skyddet av miljön mot 
farorna med strålning och radioaktiva ämnen. Dessa åtgärder är knutna till särskilda förpliktelser som fastställs i 
fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.  

—  Utgifter för kontroll av drift av och effektiviteten hos system för övervakning av radioaktivitetsnivån i luft, 
vatten och jord samt för kontroll av att de grundläggande normerna följs i medlemsstaterna (artikel 35 i 
Euratomfördraget). Förutom dagtraktamenten och kostnader för transport (tjänsteresor) ingår i dessa utgifter 
också kostnader för utbildning, förberedande möten och inköp av inspektionsutrustning. 
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—  Utgifter kopplade till fullgörandet av kommissionens uppgifter som avses i punkt 31 Europeiska rådets slutsatser 
av den 24 och 25 mars 2011. 

Detta anslag kan även täcka utgifter för information och publikationer som direkt kan knytas till förverkligandet av 
målen för denna artikel.  

Rättslig grund 

Uppgifter inom ramen för de särskilda befogenheter som direkt tilldelats kommissionen genom avdelning II kapitel 
3 och artikel 174 i Euratomfördraget. 

Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 31 (insamling av information 
samt utarbetande av ny lagstiftning som kompletterar de grundläggande säkerhetsnormerna), artikel 33 (införande av 
direktiv, särskilt på det medicinska området [område C]) och artikel 35.2 (kontroll av övervakningen av radio- 
aktivitetsnivån i miljön). 

Rådets beslut 87/600/Euratom av den 14 december 1987 om en gemenskapsordning för ett snabbt information- 
sutbyte i händelse av en nödsituation som medför risk för strålning (EGT L 371, 30.12.1987, s. 76). 

Rådets förordning (EG) nr 733/2008 av den 15 juli 2008 om villkoren för import av jordbruksprodukter med 
ursprung i tredjeland efter olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl (EUT L 201, 30.7.2008, s. 1). 

Rådets direktiv 2009/71/Euratom av den 25 juni 2009 om upprättande av ett gemenskapsramverk för kärnsäkerhet 
vid kärntekniska anläggningar (EUT L 172, 2.7.2009, s. 18). 

Rådets direktiv 2011/70/Euratom av den 19 juli 2011 om inrättande av ett gemenskapsramverk för ansvarsfull och 
säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall (EUT L 199, 2.8.2011, s. 48). 

Rådets direktiv 2013/51/Euratom av den 22 oktober 2013 om fastställande av krav avseende skydd av allmänhetens 
hälsa mot radioaktiva ämnen i dricksvatten (EUT L 296, 7.11.2013, s. 12). 

Rådets direktiv 2013/59/Euratom av den 5 december 2013 om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för 
skydd mot de faror som uppstår till följd av exponering för joniserande strålning, och om upphävande av direktiven 
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom och 2003/122/Euratom (EUT L 13, 17.1.2014, 
s. 1). 

Rådets förordning (Euratom) 2016/52 av den 15 januari 2016 om gränsvärden för radioaktiva ämnen i livsmedel och 
foder efter en kärnenergiolycka eller annan radiologisk nödsituation och om upphävande av rådets förordning 
(Euratom) nr 3954/87 och kommissionens förordningar (Euratom) nr 944/89 och (Euratom) nr 770/90 (EUT L 13, 
20.1.2016, s. 2). 
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KAPITEL 32 03 — KÄRNENERGI  (forts.)  

32 03 03 Stödprogrammet för kärnkraftsavveckling i Litauen 

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

68 290 000 68 050 000 66 953 000 51 211 500 65 639 000,— 8 395 462,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att finansiera nedläggning av kärnkraftverket i Ignalina (Litauen) i enlighet med de avtal som 
undertecknats med Litauen. 

Det finansiella anslaget för Ignalinaprogrammet får också omfatta utgifter i samband med den förberedelse, 
övervakning, kontroll, revision och utvärdering som är nödvändig för programmets förvaltning och för att uppnå 
dess mål, i synnerhet undersökningar, expertmöten, information och kommunikation, inbegripet övergripande 
kommunikation om unionens politiska prioriteringar där de är kopplade till de allmänna målen i förordning (EU) 
nr 1369/2013, kostnader i samband med it-nätverk som är inriktade på bearbetning och utbyte av information, 
tillsammans med alla andra kostnader för tekniskt och administrativt bistånd som kommissionen har för 
förvaltningen av programmet. 

Anslagen till Ignalinaprogrammet får också täcka de utgifter för tekniskt och administrativt stöd som är nödvändiga 
för övergången mellan programmet och de åtgärder som antagits enligt förordning (EG) nr 1990/2006. 

Kommissionen ska varje år upprätta en lägesrapport om genomförandet av det arbete som utfördes föregående år. 
Denna lägesrapport översänds till Europaparlamentet och rådet och utgör grund för antagandet av nästa årliga 
arbetsprogram.  

Rättslig grund 

I protokoll nr 4 som fogats till 2003 års anslutningsakt (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33). 

Rådets förordning (EU) nr 1369/2013 av den 13 december 2013 om unionsstöd för stödprogrammen för kärnk- 
raftsavveckling i Litauen, och om upphävande av förordning (EG) nr 1990/2006 (EUT L 346, 20.12.2013, s. 7).  

32 03 04 Stödprogrammet för kärnkraftsavveckling  

32 03 04 01 Kozloduj-programmet  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

44 388 000 54 350 000 43 519 000 58 574 000 42 666 000,— 0,—  
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KAPITEL 32 03  —  KÄRNENERGI  (forts.) 

32 03 04 (forts.) 

32 03 04 01  (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att finansiera nedläggning av kärnkraftverket i Kozloduj (Bulgarien) i enlighet med de avtal 
som undertecknats med Bulgarien. 

Det finansiella anslaget för Kozloduj-programmet får också omfatta utgifter i samband med den förberedelse, 
övervakning, kontroll, revision och utvärdering som är nödvändig för programmets förvaltning och för att uppnå 
dess mål, i synnerhet undersökningar, expertmöten, information och kommunikation, inbegripet övergripande 
kommunikation om unionens politiska prioriteringar där de är kopplade till de allmänna målen i förordning 
(Euratom) nr 1368/2013, kostnader i samband med it-nätverk som är inriktade på bearbetning och utbyte av 
information, tillsammans med alla andra kostnader för tekniskt och administrativt bistånd som kommissionen har för 
förvaltningen av programmet. 

Anslagen får också omfatta de utgifter för tekniskt och ömsesidigt bistånd som är nödvändiga för övergången mellan 
programmet och de åtgärder som antagits enligt förordning (Euratom) nr 647/2010. 

Kommissionen ska varje år upprätta en lägesrapport om genomförandet av det arbete som utfördes föregående år. 
Denna lägesrapport ska översändas till Europaparlamentet och rådet och ska utgöra grund för antagandet av nästa 
gemensamma årliga arbetsprogram.  

Rättslig grund  

Uppgifter inom ramen för de särskilda befogenheter som direkt tilldelats kommissionen genom artikel 203 i 
fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen. 

Rådets förordning (Euratom) nr 1368/2013 av den 13 december 2013 om unionsstöd för stödprogrammen för 
kärnkraftsavveckling i Bulgarien och Slovakien, och om upphävande av förordningarna (Euratom) nr 549/2007 och 
(Euratom) nr 647/2010 (EUT L 346, 20.12.2013, s. 1). 

32 03 04 02 Bohuniceprogrammet  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

34 149 000 43 450 000 33 475 000 41 171 000 32 819 000,—  74 903 449,06  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att finansiera nedläggning av kärnkraftverket i Bohunice VI (Slovakien) i enlighet med de 
avtal som undertecknats med Slovakien. 
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KAPITEL 32 03 — KÄRNENERGI  (forts.)  

32 03 04 (forts.) 

32 03 04 02  (forts.) 

Det finansiella anslaget för Bohuniceprogrammet får också omfatta utgifter i samband med den förberedelse, 
övervakning, kontroll, revision och utvärdering som är nödvändig för programmets förvaltning och för att uppnå 
dess mål, i synnerhet undersökningar, expertmöten, information och kommunikation, inbegripet övergripande 
kommunikation om unionens politiska prioriteringar där de är kopplade till de allmänna målen i förordning 
(Euratom) nr 1368/2013, kostnader i samband med it-nätverk som är inriktade på bearbetning och utbyte av 
information, tillsammans med alla andra kostnader för tekniskt och administrativt bistånd som kommissionen har för 
förvaltningen av programmet. 

Anslagen får också omfatta de utgifter för tekniskt och ömsesidigt bistånd som är nödvändiga för övergången mellan 
detta program och de åtgärder som antagits enligt förordning (Euratom) nr 549/2007. 

Kommissionen ska varje år upprätta en lägesrapport om genomförandet av det arbete som utfördes föregående år. 
Denna lägesrapport ska översändas till Europaparlamentet och rådet och ska utgöra grund för antagandet av nästa 
gemensamma årliga arbetsprogram.  

Rättslig grund  

Uppgifter inom ramen för de särskilda befogenheter som direkt tilldelats kommissionen genom artikel 203 i 
fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen. 

Rådets förordning (Euratom) nr 1368/2013 av den 13 december 2013 om unionsstöd för stödprogrammen för 
kärnkraftsavveckling i Bulgarien och Slovakien, och om upphävande av förordningarna (Euratom) nr 549/2007 och 
(Euratom) nr 647/2010 (EUT L 346, 20.12.2013, s. 1).  

32 03 51 Slutförande av stöd till kärnkraftsavveckling (2007–2013)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 5 500 000 p.m. 7 179 000 0,— 112 777 494,29  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år. 
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KAPITEL 32 03  —  KÄRNENERGI  (forts.) 

32 03 51 (forts.) 

Rättslig grund 

Uppgifter inom ramen för de särskilda befogenheter som direkt tilldelats kommissionen genom 2003 års anslutn- 
ingsfördrag (protokoll nr 4 om kärnkraftverket Ignalina i Litauen och protokoll nr 9 om reaktorerna 1 och 2 vid 
kärnkraftverket Bohunice V1 i Slovakien; båda protokollen bifogade 2003 års anslutningsfördrag). 

Uppgifter inom ramen för de särskilda befogenheter som direkt tilldelats kommissionen genom artikel 203 i 
fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen. 

Uppgifterna om kärnkraftverket i Kozloduj i Bulgarien tilldelas likaledes kommissionen direkt genom artikel 30 i 
2005 års anslutningsakt. 

Rådets förordning (EG) nr 1990/2006 av den 21 december 2006 om genomförande av protokoll nr 4 om 
kärnkraftverket Ignalina i Litauen till anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, 
Malta, Polen, Slovenien och Slovakien ”Ignalinaprogrammet” (EUT L 411, 30.12.2006, s. 10). 

Rådets förordning (Euratom) nr 549/2007 av den 14 maj 2007 om genomförande av protokoll nr 9 om reaktorerna 1 
och 2 i kärnkraftverket Bohunice V1 i Slovakien till akten om villkoren för Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, 
Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen (EUT L 131, 
23.5.2007, s. 1). 

Rådets förordning (Euratom) nr 647/2010 av den 13 juli 2010 om unionens ekonomiska stöd till avvecklingen av 
enheterna 1–4 i kärnkraftverket Kozloduj i Bulgarien (Kozloduj-programmet) (EUT L 189, 22.7.2010, s. 9). 

Rådets förordning (Euratom) nr 1368/2013 av den 13 december 2013 om unionsstöd för stödprogrammen för 
kärnkraftsavveckling i Bulgarien och Slovakien, och om upphävande av förordningarna (Euratom) nr 549/2007 och 
(Euratom) nr 647/2010 (EUT L 346, 20.12.2013, s. 1). 

Rådets förordning (EU) nr 1369/2013 av den 13 december 2013 om unionsstöd för stödprogrammen för kärnk- 
raftsavveckling i Litauen, och om upphävande av förordning (EG) nr 1990/2006 (EUT L 346, 20.12.2013, s. 7). 
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KAPITEL 32 04 — HORISONT 2020  –  FORSKNING OCH INNOVATION AVSEENDE ENERGI  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

32 04 HORISONT 2020  –  
FORSKNING OCH 
INNOVATION 
AVSEENDE ENERGI  

32 04 03 Samhällsutmaningar  

32 04 03 01 Klara övergången till ett 
tillförlitligt, hållbart och 
konkurrenskraftigt ener- 
gisystem 1,1 397 880 594 398 861 189 381 011 007 330 758 188 339 683 633,55 259 944 580,03 65,17  

Artikel 32 04 03  –  
Delsumma 

397 880 594 398 861 189 381 011 007 330 758 188 339 683 633,55 259 944 580,03 65,17  

32 04 50 Anslag som kommer 
från bidrag från tredje 
part (utanför Euro- 
peiska ekonomiska 
samarbetsområdet) till 
forskning och teknisk 
utveckling  

32 04 50 01 Anslag som kommer 
från bidrag från tredje 
part (utanför Europeiska 
ekonomiska samarbet- 
sområdet) till forskning 
och teknisk utveckling 
(2014–2020) 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 655 270,33 1 856 289,94 

32 04 50 02 Anslag som kommer 
från bidrag från tredje 
part (utanför Europeiska 
ekonomiska samarbet- 
sområdet) till forskning 
och teknisk utveckling 
(före 2014) 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 1 065 986,31  

Artikel 32 04 50  –  
Delsumma 

p.m. p.m. p.m. p.m. 1 655 270,33 2 922 276,25  

32 04 51 Slutförande av sjunde 
ramprogrammet 
(2007–2013)  1,1 p.m. 25 000 000 p.m. 4 550 000 116 048,59 39 287 433,83 157,15 

5.7.2019 SV III/1383Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 32  — ENERGI



 

KAPITEL 32 04 — HORISONT 2020 – FORSKNING OCH INNOVATION AVSEENDE ENERGI (forts.) 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar  

32 04 52 Slutförande av tidigare 
forskningsramprogram 
(före 2007)  1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 

32 04 53 Slutförande av 
programmet ”Intel- 
ligent energi  –  Europa”  
(2007–2013)  1,1 p.m. 5 000 000 p.m. 4 884 243 18 603,90 13 000 403,76 260,01  

32 04 54 Slutförande av 
programmet ”Intel- 
ligent energi  –  Europa”  
(2003–2006)  1,1  — — — —  0,—  0,— 

Kapitel 32 04  –  Totalt 397 880 594 428 861 189 381 011 007 340 192 431 341 473 556,37 315 154 693,87 73,49  

Anmärkningar  

Dessa anmärkningar gäller samtliga budgetposter i detta kapitel. 

Detta anslag kommer att användas för Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation, som omfattar 
perioden 2014–2020, och för slutförandet av de tidigare forskningsprogrammen (sjunde ramprogrammet och 
föregående ramprogram) och programmet Intelligent energi  – Europa (före 2014). 

Verksamheterna inom Horisont 2020, särskilt de som omfattas av samhällsutmaningen  ”Säker, ren och effektiv 
energi”, men även relevanta delar av andra avsnitt i programmet, inklusive ”Tillgång till finansiering”, som 
genomförs i linje med unionens energipolitiska ram och särskilt strategin för en energiunion (Meddelande från 
kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och 
Europeiska investeringsbanken av den 25 februari 2015 ”En ramstrategi för en motståndskraftig energiunion med en 
framåtblickande klimatpolitik” (COM(2015) 80 final)), samt den europeiska strategiska planen för energiteknik 
(SET-planen) och meddelandet om energiteknik och innovation, kommer huvudsakligen att bidra till Europa 2020- 
strategins flaggskeppsinitiativ  ”Innovationsunionen” och andra flaggskeppsinitiativ, särskilt  ”Ett resurseffektivt 
Europa”,  ”En industripolitik för en globaliserad tid” och  ”En digital agenda för Europa”, samt till det europeiska 
forskningsområdets utveckling och funktion. Horisont 2020 kommer att bidra till att skapa en ekonomi baserad på 
kunskap och innovation inom hela unionen genom att mobilisera tillräcklig ytterligare finansiering av forskning, 
utveckling och innovation. 

Horisont 2020 kommer att genomföras i linje med de allmänna målen i artikel 179 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt för att bidra till inrättandet av ett kunskapssamhälle grundat på det europeiska området för 
forskningsverksamhet. Det ska främja transnationellt samarbete på alla nivåer inom unionen, föra den europeiska 
forskningens dynamik, kreativitet och spetskompetens till kunskapens framkant, stärka de kvantitativa och kvali- 
tativa aspekterna av mänskliga resurser inom europeisk forskning och teknik samt höja kapaciteten för forskning och 
innovation i hela Europa och se till att den utnyttjas på bästa möjliga sätt. 
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KAPITEL 32 04 — HORISONT 2020  –  FORSKNING OCH INNOVATION AVSEENDE ENERGI  (forts.)  

I Horisont 2020 behandlas jämställdhet som en övergripande fråga med syftet att rätta till obalansen mellan kvinnor 
och män och integrera ett jämställdhetsperspektiv när det gäller innehåll för forskning och innovation. Särskild 
hänsyn kommer att tas till behovet att stärka kvinnors deltagande på alla nivåer, däribland i beslutsfattande, inom 
forskning och innovation. 

Anslagen under dessa artiklar och punkter ska också täcka följande: kostnader för möten, konferenser, workshoppar 
och seminarier på hög vetenskaplig eller teknisk nivå som är av europeiskt intresse och som kommissionen 
arrangerar, finansiering av analyser och utvärderingar på hög vetenskaplig eller teknisk nivå som genomförs på 
unionens uppdrag för att utforska nya forskningsområden som lämpar sig för unionsinsatser (bland annat inom 
ramen för det europeiska området för forskningsverksamhet) och åtgärder för uppföljning eller spridning av 
programmens resultat (även beträffande åtgärder som genomförs inom ramen för föregående ramprogram). 

Detta anslag ska användas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013 av den 
11 december 2013 om regler för deltagande och spridning i Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014-2020) och om upphävande av förordning (EU) nr 1906/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 81). 

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna budgetrubrik. Dessa belopp 
–  som härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  – utgör inkomster som 
avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, 
och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet” som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten. 

För några av dessa projekt finns möjligheten att tredjeländer eller institut från tredjeländer medverkar i det 
europeiska vetenskapliga och tekniska samarbetet. Detta eventuella ekonomiska bidrag kommer att föras upp under 
punkterna 6 0 1 3 och 6 0 1 5 i inkomstberäkningen och kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i 
enlighet med artikel 21 i budgetförordningen. 

Eventuella intäkter från länder som deltar i det europeiska samarbetet inom vetenskaplig och teknisk forskning som 
förs upp i punkt 6 0 1 6 i inkomstberäkningen och kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet 
med artikel 21 i budgetförordningen. 

Eventuella inkomster från kandidatländernas bidrag för deltagande i unionsprogrammen och i förekommande fall 
från de potentiella kandidaterna på västra Balkan, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda 
till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. 

Eventuella intäkter från bidrag från tredjelandsorganisationer som tas upp under punkt 6 0 3 3 i inkomstberäkningen 
kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen. 

De ytterligare anslagen ska föras upp under punkt 32 04 50 01. 

De administrativa anslagen för detta kapitel kommer att ställas till förfogande i artikel 32 01 05. 
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KAPITEL 32 04  —  HORISONT 2020  –  FORSKNING OCH INNOVATION AVSEENDE ENERGI  (forts.)  

32 04 03 Samhällsutmaningar  

Anmärkningar  

Denna prioritet i Horisont 2020 är en direkt reaktion på de politiska prioriteringar och samhällsutmaningar som 
identifierats i Europa 2020-strategin. Denna verksamhet bör genomföras med hjälp av ett utmaningsbaserat 
förhållningssätt där man samlar resurser och kunskap från olika områden, teknologier och discipliner. Verks- 
amheterna kommer att omfatta hela cykeln från forskning till marknad, med en ny inriktning på innovationsrelaterad 
verksamhet, såsom utprovning, demonstration, provningsanläggningar, stöd för offentlig upphandling, utformning, 
slutanvändarinriktad innovation, social innovation och införandet på marknaden av innovationer. Verksamheterna 
kommer att ge direkt stöd till relevanta sektorsspecifika politiska ansvarsområden på unionsnivå. 

32 04 03 01 Klara övergången till ett tillförlitligt, hållbart och konkurrenskraftigt energisystem  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

397 880 594 398 861 189 381 011 007 330 758 188 339 683 633,55 259 944 580,03  

Anmärkningar  

Detta anslag ska stödja genomförandet av samhällsutmaningen  ”Säker, ren och effektiv energi”, som är en av 
prioriteringarna i Horisont 2020, i överensstämmelse med unionens energipolitik, och särskilt strategin för en 
energiunion (meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén, Regionkommittén och Europeiska investeringsbanken av den 22 november 2007 ”Den europeiska 
strategiska planen för energiteknik [SET-planen]” [KOM(2007) 723 slutlig], meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska 
investeringsbanken av den 2 maj 2013 ”Energiteknik och innovation” [COM(2013) 253 final], meddelande från 
kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och 
Europeiska investeringsbanken av den 25 februari 2015 ”En ramstrategi för en motståndskraftig energiunion med en 
framåtblickande klimatpolitik” [COM(2015) 80 final], kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska investeringsbanken av den 
30 november 2016 ”Ren energi för alla i EU”  [COM(2016) 860 final]). Dessa initiativ avser främst energieffek- 
tivitet, vindenergi, solenergi, bioenergi, avskiljning och lagring av koldioxid samt smarta städer och elnät. Med tanke 
på deras viktiga bidrag till framtida hållbara energisystem kommer minst 85 % av budgetanslagen under perioden 
2014–2020 att avsättas för politikområden som rör förnybara energikällor och effektiv slutanvändning av energi, 
inbegripet smarta nät och energilagring. 

Stöd till åtgärder för spridning på marknaden kommer att utgöra en del av programmet Horisont 2020 för att bygga 
upp kapaciteten, förbättra styrningen och undanröja marknadshinder så att lösningar avseende energieffektivitet och 
förnybar energi kan utvecklas och därmed bidra till att förbättra energisäkerheten i unionen. En del av den totala 
budget som avsatts för energiutmaningar kommer därför att användas för att införa befintlig förnybar teknik och 
energieffektivitetsteknik på marknaden inom ramen för detta program, som kommer att genomföras genom en 
särskild förvaltningsstruktur och kommer att inkludera stöd till genomförandet av en hållbar energipolitik, kapacitet- 
suppbyggnad och mobilisering av finansiering för investeringar, i linje med vad som har gjorts hittills. 
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KAPITEL 32 04 — HORISONT 2020  –  FORSKNING OCH INNOVATION AVSEENDE ENERGI  (forts.)  

32 04 03  (forts.)  

32 04 03 01 (forts.) 

Rättslig grund 

Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande 
av Horisont 2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/ 
971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965), särskilt 
artikel 3.3 c. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 
2020 –  ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013  –  Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1).  

32 04 50 Anslag som kommer från bidrag från tredje part (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) till 
forskning och teknisk utveckling  

32 04 50 01 Anslag som kommer från bidrag från tredje part (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) till forskning 
och teknisk utveckling (2014–2020)  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 1 655 270,33 1 856 289,94  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka de utgifter som hör samman med sådana inkomster som gör det möjligt att avsätta 
ytterligare anslag från tredje part eller tredjeland (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) som deltar i 
projekt inom forskning och teknisk utveckling, för perioden 2014–2020. 

Motsvarande belopp beräknas uppgå till 24 500 000 euro. 

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen kan inkomster som förts upp under punkterna 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 3 1 
och 6 0 3 3 i inkomstberäkningen leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande. 
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KAPITEL 32 04  —  HORISONT 2020  –  FORSKNING OCH INNOVATION AVSEENDE ENERGI  (forts.)  

32 04 50  (forts.)  

32 04 50 02 Anslag som kommer från bidrag från tredje part (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) till forskning 
och teknisk utveckling (före 2014)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  1 065 986,31  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka de utgifter som hör samman med sådana inkomster som gör det möjligt att avsätta 
ytterligare anslag från tredje part eller tredjeland (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) som deltar i 
projekt inom forskning och teknisk utveckling, från perioden före 2014. 

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen kan inkomster som förts upp under punkterna 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 3 1 
och 6 0 3 3 i inkomstberäkningen leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande.  

32 04 51 Slutförande av sjunde ramprogrammet (2007–2013)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 25 000 000 p.m. 4 550 000 116 048,59 39 287 433,83  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år. 

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp –  som 
härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som 
avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, 
och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet” som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten. 
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KAPITEL 32 04 — HORISONT 2020  –  FORSKNING OCH INNOVATION AVSEENDE ENERGI  (forts.)  

32 04 51  (forts.) 

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens 
sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) 
(EUT L 412, 30.12.2006, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1906/2006 av den 18 december 2006 om regler för företags, 
forskningscentrums och universitets deltagande i sjunde ramprogrammet och för spridning av forskningsresultat 
(2007–2013) (EUT L 391, 30.12.2006, s. 1). 

Rådets beslut 2006/971/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet  ”Samarbete” för genomförande 
av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och 
demonstration (2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 86).  

32 04 52 Slutförande av tidigare forskningsramprogram (före 2007)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka tidigare åtaganden före 2007 som gjorts inom ramen för tidigare forsknings- 
ramprogram. 

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna budgetrubrik. Dessa belopp  
–  som härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som 
avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, 
och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet” som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten.  

Rättslig grund  

Rådets beslut 87/516/Euratom, EEG av den 28 september 1987 om ramprogrammet för gemenskapens verksamhet 
inom forskning och teknisk utveckling (1987–1991) (EGT L 302, 24.10.1987, s. 1). 

Rådets beslut 90/221/Euratom, EEG av den 23 april 1990 om ramprogrammet för gemenskapens verksamhet inom 
forskning och teknisk utveckling (1990–1994) (EGT L 117, 8.5.1990, s. 28). 
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2006&mm=12&jj=30&type=L&nnn=412&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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KAPITEL 32 04  —  HORISONT 2020  –  FORSKNING OCH INNOVATION AVSEENDE ENERGI  (forts.)  

32 04 52  (forts.)  

Rådets beslut 93/167/Euratom, EEG av den 15 mars 1993 om ändring av beslut 90/221/Euratom, EEG om 
ramprogrammet för gemenskapens verksamhet inom forskning och teknisk utveckling (1990–1994) (EGT L 69, 
20.3.1993, s. 43). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1110/94/EG av den 26 april 1994 om det fjärde ramprogrammet för 
Europeiska gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (1994–1998) 
(EGT L 126, 18.5.1994, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 616/96/EG av den 25 mars 1996 om anpassning av beslut nr 1110/94/EG 
om det fjärde ramprogrammet för Europeiska gemenskapens verksamhet inom forskning, teknisk utveckling och 
demonstration (1994–1998) till följd av Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges 
anslutning till Europeiska unionen (EGT L 86, 4.4.1996, s. 69). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 2535/97/EG av den 1 december 1997 om en anpassning för andra gången 
av beslut nr 1110/94/EG om det fjärde ramprogrammet för Europeiska gemenskapens verksamhet inom området 
forskning, teknisk utveckling och demonstration (1994–1998) (EGT L 347, 18.12.1997, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 182/1999/EG av den 22 december 1998 om femte ramprogrammet för 
Europeiska gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (1998–2002) 
(EGT L 26, 1.2.1999, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1513/2002/EG av den 27 juni 2002 om sjätte ramprogrammet för 
Europeiska gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration med syfte 
att främja inrättandet av det europeiska området för forskningsverksamhet samt innovation (2002–2006) (EGT 
L 232, 29.8.2002, s. 1). 

Rådets beslut 2002/834/EG av den 30 september 2002 om antagande av ett särskilt program för verksamhet inom 
området forskning, teknisk utveckling och demonstration:  ”Att integrera och stärka det europeiska området för 
forskningsverksamhet” (2002–2006) (EGT L 294, 29.10.2002, s. 1).  

32 04 53 Slutförande av programmet ”Intelligent energi –  Europa” (2007–2013)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 5 000 000 p.m. 4 884 243 18 603,90 13 000 403,76  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år. 
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1993&mm=03&jj=20&type=L&nnn=069&pppp=0043&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1999&mm=02&jj=01&type=L&nnn=026&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2002&mm=10&jj=29&type=L&nnn=294&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 32 04 — HORISONT 2020  –  FORSKNING OCH INNOVATION AVSEENDE ENERGI  (forts.)  

32 04 53  (forts.)  

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp –  som 
härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som 
avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, 
och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet” som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1639/2006/EG av den 24 oktober 2006 om att upprätta ett ramprogram för 
konkurrenskraft och innovation (2007–2013) (EUT L 310, 9.11.2006, s. 15). 

32 04 54 Slutförande av programmet  ”Intelligent energi –  Europa”  (2003–2006)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

— — — —  0,— 0,—  

Anmärkningar  

Denna artikel är avsedd att täcka regleringen av de åtaganden som ingåtts inom ramen för programmet Intelligent 
energi  – Europa (2003–2006). 

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp –  som 
härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som 
avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, 
och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet” som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1230/2003/EG av den 26 juni 2003 om ett flerårigt program för åtgärder på 
energiområdet:  ”Intelligent energi  – Europa” (2003–2006) (EUT L 176, 15.7.2003, s. 29). 
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KAPITEL 32 05  —  ITER 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

32 05 ITER  

32 05 01 Att bygga, driva och 
utnyttja Iter-anlägg- 
ningen –  Europeiska 
gemensamma företaget 
för Iter  –  Fusionsenergi  

32 05 01 01 Att bygga, driva och 
utnyttja Iter-anlägg- 
ningen – Europeiska 
gemensamma företaget 
för Iter –  Fusionsenergi 
–  Stödutgifter 1,1 52 781 500 52 781 500 49 517 000 49 517 000 49 990 080,32 49 990 080,32 94,71 

32 05 01 02 Att bygga, driva och 
utnyttja Iter-anlägg- 
ningen – Europeiska 
gemensamma företaget 
för Iter –  Fusionsenergi 1,1 305 609 356 386 300 000 351 158 200 363 196 185 325 806 339,19 348 200 000,— 90,14  

Artikel 32 05 01  –  
Delsumma 

358 390 856 439 081 500 400 675 200 412 713 185 375 796 419,51 398 190 080,32 90,69  

32 05 50 Anslag som kommer 
från bidrag från tredje 
part (utanför Euro- 
peiska ekonomiska 
samarbetsområdet) till 
forskning och teknisk 
utveckling  

32 05 50 01 Anslag som kommer 
från bidrag från tredje 
part (utanför Europeiska 
ekonomiska samarbet- 
sområdet) till forskning 
och teknisk utveckling 
(2014–2020) 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 11 920 764,— 11 920 764,— 

32 05 50 02 Anslag som kommer 
från bidrag från tredje 
part (utanför Europeiska 
ekonomiska samarbet- 
sområdet) till forskning 
och teknisk utveckling 
(före 2014) 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 
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KAPITEL 32 05  —  ITER  (forts.)  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar  

32 05 50 (forts.) 

Artikel 32 05 50 –  
Delsumma  

p.m. p.m. p.m. p.m. 11 920 764,— 11 920 764,—  

32 05 51 Slutförande av det 
Europeiska 
gemensamma företaget 
för Iter  – Fusionsenergi 
(2007–2013)  1,1 p.m. 193 195 500 p.m. 197 304 383 0,— 249 800 000,—  129,30  

Kapitel 32 05 –  Totalt 358 390 856 632 277 000 400 675 200 610 017 568 387 717 183,51 659 910 844,32 104,37  

Anmärkningar  

Iter-programmet ska demonstrera fusionskraft som en genomförbar och hållbar energikälla genom konstruktion och 
drift av en experimentreaktor för fusion som ett avgörande steg på vägen mot en prototypreaktor för säkra, hållbara, 
miljövänliga och ekonomiskt genomförbara fusionskraftverk. Detta ska bidra till Europa 2020-strategin och i 
synnerhet till flaggskepsinitiativet Innovationsunionen, eftersom mobilisering av unionens högteknologiska 
industri, som deltar i konstruktionen av Iter, bör ge unionen ett globalt konkurrensövertag inom denna lovande 
sektor. 

I projektet sammanförs sju parter: unionen, Kina, Indien, Japan, Sydkorea, Ryssland och Förenta staterna.  

32 05 01 Att bygga, driva och utnyttja Iter-anläggningen  –  Europeiska gemensamma företaget för Iter –  Fusionsenergi  

32 05 01 01 Att bygga, driva och utnyttja Iter-anläggningen –  Europeiska gemensamma företaget för Iter –  Fusionsenergi  –  
Stödutgifter  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

52 781 500 52 781 500 49 517 000 49 517 000 49 990 080,32 49 990 080,32  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka driftskostnaderna för det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av 
fusionsenergi. 

Unionens bidrag för 2020 uppgår till totalt 53 845 984 euro. Ett belopp på 1 064 484 euro från återvinning av 
överskott ska läggas till det belopp på 52 781 500 euro som tas upp i budgeten.  

Rättslig grund  

Rådets beslut 2007/198/Euratom av den 27 mars 2007 om inrättande av ett europeiskt gemensamt företag för ITER 
och utveckling av fusionsenergi samt om beviljande av förmåner till detta företag (EUT L 90, 30.3.2007, s. 58). 
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KAPITEL 32 05  —  ITER (forts.) 

32 05 01  (forts.)  

32 05 01 02 Att bygga, driva och utnyttja Iter-anläggningen  –  Europeiska gemensamma företaget för Iter – Fusionsenergi  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

305 609 356 386 300 000 351 158 200 363 196 185 325 806 339,19 348 200 000,—  

Anmärkningar  

Det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi står för Europeiska atomenergige- 
menskapens (Euratoms) bidrag till det internationella Iterprojektet. Iter, som är en stor experimentanläggning med 
syfte att demonstrera fusionsenergins vetenskapliga och tekniska genomförbarhet, ska följas av byggandet av ett 
demonstrationsfusionskraftverk (Demo). 

Det gemensamma företaget har följande uppgifter: 

—  Förmedla Euratoms bidrag till den internationella fusionsenergiorganisationen för Iter. 

—  Förmedla Euratoms bidrag till verksamhet med Japan enligt strategin med bredare inriktning för att snabbt kunna 
börja utnyttja fusionsenergi.  

—  Förbereda och samordna ett handlingsprogram för uppförandet av en fusionsreaktor för demonstrationsändamål 
och relaterade anläggningar.  

Rättslig grund 

Rådets beslut 2007/198/Euratom av den 27 mars 2007 om inrättande av ett europeiskt gemensamt företag för ITER 
och utveckling av fusionsenergi samt om beviljande av förmåner till detta företag (EUT L 90, 30.3.2007, s. 58).  

32 05 50 Anslag som kommer från bidrag från tredje part (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) till 
forskning och teknisk utveckling  

32 05 50 01 Anslag som kommer från bidrag från tredje part (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) till forskning 
och teknisk utveckling (2014–2020)  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 11 920 764,—  11 920 764,—  
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KAPITEL 32 05 — ITER (forts.)  

32 05 50  (forts.)  

32 05 50 01  (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka de utgifter som hör samman med sådana inkomster som gör det möjligt att avsätta 
ytterligare anslag från tredje part eller tredjeland (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) som deltar i 
projekt inom forskning och teknisk utveckling, för perioden 2014–2020. 

Motsvarande belopp beräknas uppgå till 13 000 000 euro. 

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen kan inkomster som förts upp under punkterna 6 0 1 3, 6 0 1 5, 
6 0 1 6, 6 0 3 1 och 6 0 3 3 i inkomstberäkningen leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande. 

Inkomster som är resultatet av samarbetsavtal mellan Europeiska atomenergigemenskapen och Schweiz kommer att 
föras upp under punkterna 6 0 1 1 och 6 0 1 2 i inkomstberäkningen och kan föranleda att ytterligare anslag blir 
tillgängliga i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen. 

32 05 50 02 Anslag som kommer från bidrag från tredje part (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) till forskning 
och teknisk utveckling (före 2014)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka de utgifter som hör samman med sådana inkomster som gör det möjligt att avsätta 
ytterligare anslag från tredje part eller tredjeland (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) som deltar i 
projekt inom forskning och teknisk utveckling, från perioden före 2014. 

I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen kan inkomster som förts upp under punkterna 6 0 1 3, 6 0 1 5, 
6 0 1 6, 6 0 3 1 och 6 0 3 3 i inkomstberäkningen leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande. 

Inkomster från samarbete mellan Europeiska atomenergigemenskapen och Schweiz eller det multilaterala europeiska 
fusionssamarbetet kommer att föras upp under punkterna 6 0 1 1 och 6 0 1 2 i inkomstberäkningen och kan 
föranleda att ytterligare anslag blir tillgängliga i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen. 
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KAPITEL 32 05  —  ITER (forts.) 

32 05 51 Slutförande av det Europeiska gemensamma företaget för Iter –  Fusionsenergi (2007–2013)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 193 195 500 p.m. 197 304 383 0,—  249 800 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för åtaganden som gjorts föregående år.  

Rättslig grund  

Rådets beslut av den 25 september 2006 om kommissionens ingående av avtalet om upprättandet av en inter- 
nationell fusionsenergiorganisation för gemensamt genomförande av Iter-projektet, överenskommelsen om provi- 
sorisk tillämpning av avtalet om upprättandet av en internationell fusionsenergiorganisation för gemensamt genom- 
förande av Iter-projektet samt avtalet om privilegier och immunitet för den internationella fusionsenergiorganisa- 
tionen för gemensamt genomförande av Iter-projektet. 

Kommissionens beslut 2006/943/Euratom av den 17 november 2006 om provisorisk tillämpning av avtalet om 
upprättandet av en internationell fusionsenergiorganisation för gemensamt genomförande av Iter-projektet samt om 
tillämpning av avtalet om privilegier och immunitet för den internationella fusionsenergiorganisationen Iter för 
gemensamt genomförande av Iter-projektet (EUT L 358, 16.12.2006, s. 60). 

Rådets beslut 2006/970/Euratom av den 18 december 2006 om sjunde ramprogrammet för Europeiska atomener- 
gigemenskapens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (2007–2011) 
(EUT L 400, 30.12.2006, s. 60). 

Rådets förordning (Euratom) nr 1908/2006 av den 19 december 2006 om regler för företags, forskningscentrums 
och universitets deltagande i Europeiska atomenergigemenskapens sjunde ramprogram och för spridning av 
forskningsresultat (2007–2011) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 1). 

Rådets beslut 2006/976/Euratom av den 19 december 2006 om det särskilda programmet för genomförande av 
sjunde ramprogrammet (2007–2011) för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet inom området 
forskning och utbildning på kärnenergiområdet (EUT L 400, 30.12.2006, s. 404). 

Rådets beslut 2007/198/Euratom av den 27 mars 2007 om inrättande av ett europeiskt gemensamt företag för Iter 
och utveckling av fusionsenergi samt om beviljande av förmåner till detta företag (EUT L 90, 30.3.2007, s. 58). 
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2006&mm=12&jj=16&type=L&nnn=358&pppp=0060&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2006&mm=12&jj=30&type=L&nnn=400&pppp=0060&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2006&mm=12&jj=30&type=L&nnn=400&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2006&mm=12&jj=30&type=L&nnn=400&pppp=0404&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2007&mm=03&jj=30&type=L&nnn=090&pppp=0058&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 32 05 — ITER (forts.)  

32 05 51  (forts.)  

Rådets beslut 2012/93/Euratom av den 19 december 2011 om ramprogrammet för Europeiska atomenergigemen- 
skapens verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (2012–2013) (EUT L 47, 
18.2.2012, s. 25). 

Rådets förordning (Euratom) nr 139/2012 av den 19 december 2011 om regler för företags, forskningscentrums och 
universitets deltagande i indirekta åtgärder inom Europeiska atomenergigemenskapens ramprogram och för 
spridning av forskningsresultat (2012–2013) (EUT L 47, 18.2.2012, s. 1). 

Rådets beslut 2012/94/Euratom av den 19 december 2011 om det särskilda program som ska genomföras genom 
indirekta åtgärder för genomförande av ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) 
verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (2012–2013) (EUT L 47, 18.2.2012, 
s. 33). 
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2012&mm=02&jj=18&type=L&nnn=047&pppp=0025&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2012&mm=02&jj=18&type=L&nnn=047&pppp=0025&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2012&mm=02&jj=18&type=L&nnn=047&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2012&mm=02&jj=18&type=L&nnn=047&pppp=0033&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2012&mm=02&jj=18&type=L&nnn=047&pppp=0033&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

AVDELNING 33  

RÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSUMENTFRÅGOR  
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AVDELNING 33 

RÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSUMENTFRÅGOR 

Allmän sammanfattning av anslag (2020 och 2019) och genomförande (2018)  

Avdelning 
Kapitel 

Rubrik 
Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

33 01 ADMINISTRATIVA 
UTGIFTER FÖR POLITI- 
KOMRÅDET RÄTTSLIGA 
FRÅGOR OCH KONSU- 
MENTFRÅGOR 58 123 291 58 123 291 56 398 277 56 398 277 55 302 168,80 55 302 168,80 

33 02 RÄTTIGHETER, JÄMLIKHET 
OCH MEDBORGARSKAP 100 429 617 102 320 617 96 106 002 90 252 056 96 382 575,73 105 475 152,80  

Reserver (40 02 41) 345 000 259 000 

100 429 617 102 320 617 96 451 002 90 511 056 96 382 575,73 105 475 152,80 

33 03 RÄTTSLIGA FRÅGOR 90 616 496 88 848 874 84 384 559 78 302 559 84 408 631,61 81 512 492,62 

33 04 KONSUMENTPRO- 
GRAMMET 27 000 000 25 630 000 27 907 000 22 085 000 25 773 356,61 26 509 628,81  

Avdelning 33 –  Totalt 276 169 404 274 922 782 264 795 838 247 037 892 261 866 732,75 268 799 443,03  

Reserver (40 02 41) 345 000 259 000 

276 169 404 274 922 782 265 140 838 247 296 892 261 866 732,75 268 799 443,03  
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AVDELNING 33 

RÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSUMENTFRÅGOR 

KAPITEL 33 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET RÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSUMENTFRÅGOR  

Artiklarna 1, 2, 3 och 5 redovisas i närmare detalj i kapitel XX 01 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 2018–2020 

33 01 ADMINISTRATIVA UTGIFTER 
FÖR POLITIKOMRÅDET 
RÄTTSLIGA FRÅGOR OCH 
KONSUMENTFRÅGOR  

33 01 01 Utgifter för tjänstemän och till- 
fälligt anställda som arbetar med 
politikområdet Rättsliga frågor 
och konsumentfrågor  5,2 44 691 388 43 295 419 41 340 477,71 92,50  

33 01 02 Extern personal och övriga 
administrativa utgifter till stöd 
för politikområdet Rättsliga 
frågor och konsumentfrågor  

33 01 02 01 Extern personal 5,2 4 066 276 3 986 546 4 212 063,— 103,59 

33 01 02 11 Övriga administrativa utgifter 5,2 1 798 977 1 805 751 1 610 752,— 89,54  

Artikel 33 01 02 – Delsumma 5 865 253 5 792 297 5 822 815,— 99,28  

33 01 03 Utgifter avseende utrustning och 
tjänster för informations- och 
kommunikationsteknik för politi- 
kområdet Rättsliga frågor och 
konsumentfrågor  5,2 2 931 650 2 902 561 3 309 699,61 112,90  

33 01 04 Stödutgifter för insatser och 
program på politikområdet 
Rättsliga frågor och konsument- 
frågor  

33 01 04 01 Stödutgifter för programmet 
Rättigheter, jämlikhet och 
medborgarskap 3 1 100 000 950 000 942 124,14 85,65 

33 01 04 02 Stödutgifter för programmet 
rättsliga frågor 3 850 000 850 000 1 031 573,86 121,36 

33 01 04 03 Stödutgifter för konsumentpro- 
grammet 3 850 000 850 000 1 073 503,48 126,29  

Artikel 33 01 04 – Delsumma 2 800 000 2 650 000 3 047 201,48 108,83  

33 01 06 Genomförandeorgan  

33 01 06 01 Genomförandeorganet för 
konsument-, hälso-, jordbruks- 
och livsmedelsfrågor  – Stöd från 
konsumentprogrammet 3 1 835 000 1 758 000 1 781 975,— 97,11 

Artikel 33 01 06 –  Delsumma 1 835 000 1 758 000 1 781 975,— 97,11 

Kapitel 33 01  –  Totalt 58 123 291 56 398 277 55 302 168,80 95,15  
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KAPITEL 33 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET RÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSUMENTFRÅGOR  
(forts.)  

33 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som arbetar med politikområdet Rättsliga frågor och 
konsumentfrågor  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

44 691 388 43 295 419 41 340 477,71  

33 01 02 Extern personal och övriga administrativa utgifter till stöd för politikområdet Rättsliga frågor och 
konsumentfrågor  

33 01 02 01 Extern personal  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

4 066 276 3 986 546 4 212 063,—  

33 01 02 11 Övriga administrativa utgifter  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

1 798 977 1 805 751 1 610 752,—  

33 01 03 Utgifter avseende utrustning och tjänster för informations- och kommunikationsteknik för politikområdet 
Rättsliga frågor och konsumentfrågor  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

2 931 650 2 902 561 3 309 699,61  

33 01 04 Stödutgifter för insatser och program på politikområdet Rättsliga frågor och konsumentfrågor  

33 01 04 01 Stödutgifter för programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

1 100 000 950 000 942 124,14 
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KAPITEL 33 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET RÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSUMENTFRÅGOR  
(forts.) 

33 01 04 (forts.) 

33 01 04 01  (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för förberedelse, övervakning, kontroll, revision och utvärdering som är 
direkt nödvändiga för att förvalta programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (nedan kallat  programmet) 
och bedöma uppnåendet av dess mål. Denna verksamhet är särskilt avsedd att inbegripa särskilt undersökningar, 
expertmöten, informations- och kommunikationsåtgärder, inklusive institutionernas kommunikation av unionens 
politiska prioriteringar, så länge åtgärderna har anknytning till de allmänna programmålen, utgifter i samband med it- 
nätverk för utbyte och behandling av information samt allt annat tekniskt och administrativt stöd från kommissionen 
för förvaltningen av programmet. 

Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 
och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna punkt. Dessa belopp – som härrör från Eftastaternas 
bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda 
utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför avsättning av 
motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”  som fogas 
till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster från anslutningsländernas, kandidatländernas och potentiella kandidaters bidrag för deltagande 
i unionsprogrammen, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda till att ytterligare anslag 
ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. Detta får ske i samma proportion 
som gäller för belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i förhållande till den totala 
anslagsnivån.  

Rättslig grund 

Se kapitel 33 02. 

33 01 04 02 Stödutgifter för programmet rättsliga frågor  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

850 000 850 000 1 031 573,86  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för förberedelse, övervakning, kontroll, revision och utvärdering som är 
direkt nödvändiga för att förvalta programmet Rättsliga frågor (nedan kallat programmet) och bedöma uppnåendet 
av dess mål. Denna verksamhet är särskilt avsedd att inbegripa särskilt undersökningar, expertmöten, informations- 
och kommunikationsåtgärder, inklusive institutionernas kommunikation av unionens politiska prioriteringar, så 
länge åtgärderna har anknytning till de allmänna programmålen, utgifter i samband med it-nätverk för utbyte och 
behandling av information samt allt annat tekniskt och administrativt stöd från kommissionen för förvaltningen av 
programmet. 
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KAPITEL 33 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET RÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSUMENTFRÅGOR  
(forts.)  

33 01 04 (forts.) 

33 01 04 02  (forts.) 

Eventuella inkomster från bidrag från anslutande länder, kandidatländer och potentiella kandidater för deltagande i 
unionsprogrammen, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda till att ytterligare anslag ställs 
till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. Detta får ske i samma proportion som 
gäller för belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i förhållande till den totala 
anslagsnivån.  

Rättslig grund 

Se kapitel 33 03. 

33 01 04 03 Stödutgifter för konsumentprogrammet  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

850 000 850 000 1 073 503,48  

Anmärkningar  

Detta anslag ska täcka utgifter för studier, expertmöten, informationsåtgärder och publikationer som direkt kan 
knytas till förverkligandet av målet för programmet eller de åtgärder som omfattas av denna artikel, och även utgifter 
kopplade till it-nätverk inriktade på informationsbehandling och informationsutbyte samt eventuella andra utgifter 
för tekniskt och administrativt stöd som inte inbegriper myndighetsuppdrag och som kommissionen lägger ut på 
entreprenad i form av tillfälliga avtal om tjänster. 

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll 32, ska läggas till de anslag som tas upp under denna budgetrubrik. Dessa belopp –  
som härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster 
avsatta för särskilda ändamål i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och 
medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet”  som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster från kandidatländernas bidrag för deltagande i unionsprogrammen och i förekommande fall 
från de potentiella kandidaterna på västra Balkan, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda 
till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. Detta får 
göras i samma proportion som gäller belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i 
förhållande till den totala anslagsnivån.  

Rättslig grund  

Se kapitel 33 04. 
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KAPITEL 33 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET RÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSUMENTFRÅGOR  
(forts.) 

33 01 06 Genomförandeorgan 

33 01 06 01 Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor  –  Stöd från konsumentprogrammet  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

1 835 000 1 758 000 1 781 975,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka bidrag till utgifter för genomförandeorganets för konsument-, hälso-, jordbruks och 
livsmedelsfrågor (”genomförandeorganet”) personal och administration till följd av genomförandeorganets uppgift i 
förvaltningen av åtgärder som utgör en del av konsumentprogrammet. 

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll 32, ska läggas till de anslag som tas upp under denna budgetrubrik. Dessa belopp  –  
som härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster 
avsatta för särskilda ändamål i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och 
medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet”  som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten. 

Tjänsteförteckningen för genomförandeorganet återfinns i bilagan ”Personal” till detta avsnitt. 

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar 
för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram (EGT L 11, 16.1.2003, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 254/2014 av den 26 februari 2014 om ett flerårigt konsument- 
program för åren 2014–2020 och om upphävande av beslut nr 1926/2006/EG (EUT L 84, 20.3.2014, s. 42). 

Se kapitel 33 04.  

Referensrättsakter  

Kommissionens genomförandebeslut 2013/770/EU av den 17 december 2013 om inrättandet av genomför- 
andeorganet för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor och om upphävande av beslut 2004/858/EG (EUT L 341, 
18.12.2013, s. 69). 

Kommissionens beslut C(2013) 9505 av den 20 december 2013 om delegering av befogenheter till genomför- 
andeorganet för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor för att det ska utföra uppgifter som hänger samman med 
genomförandet av unionsprogrammen för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor, vilket särskilt innefattar 
användning av anslag som tagits upp i unionens budget. 
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2003&mm=01&jj=16&type=L&nnn=011&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2014&mm=03&jj=20&type=L&nnn=084&pppp=0042&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=12&jj=18&type=L&nnn=341&pppp=0069&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=12&jj=18&type=L&nnn=341&pppp=0069&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 33 02 — RÄTTIGHETER, JÄMLIKHET OCH MEDBORGARSKAP 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

33 02 RÄTTIGHETER, 
JÄMLIKHET OCH 
MEDBORGARSKAP  

33 02 01 Garantera skyddet av de 
grundläggande rättig- 
heterna och öka allm- 
änhetens möjligheter  3 28 605 000 28 800 000 27 164 000 23 741 000 27 167 920,75 33 715 092,31 117,07  

Reserver (40 02 41) 345 000 259 000  

28 605 000 28 800 000 27 509 000 24 000 000 27 167 920,75 33 715 092,31  

33 02 02 Främja diskriminer- 
ingsförbudet och 
jämställdheten  3 38 753 000 39 600 000 37 262 000 33 000 000 36 033 439,17 38 393 604,65 96,95  

33 02 03 Bolagsrätt och annan 
verksamhet  

33 02 03 01 Bolagsrätt 1,1 900 000 1 300 000 900 000 950 000 1 740 290,— 1 297 636,80 99,82 

33 02 03 02 Övrig verksamhet på 
området grundläggande 
rättigheter 3 1 000 000 950 000 1 000 000 950 000 1 300 000,— 622 735,40 65,55  

Artikel 33 02 03  –  
Delsumma 

1 900 000 2 250 000 1 900 000 1 900 000 3 040 290,— 1 920 372,20 85,35  

33 02 06 Europeiska unionens 
byrå för grundläggande 
rättigheter (FRA)  3 23 157 712 23 157 712 21 970 685 21 970 685 22 350 000,— 22 350 000,—  96,51  

33 02 07 Europeiska jämställd- 
hetsinstitutet (EIGE)  3 8 013 905 8 013 905 7 809 317 7 809 317 7 781 000,— 7 781 000,—  97,09  

33 02 51 Genomförande av 
verksamhet inom 
området Rättigheter, 
medborgarskap samt 
jämställdhet  3 p.m. p.m. p.m. p.m. 9 925,81 414 248,59  

33 02 77 Pilotprojekt och 
förberedande åtgärder  

33 02 77 06 Pilotprojekt  –  
Utveckling av indi- 
katorer för att mäta 
genomförandet av Euro- 
peiska stadgan för 
jämställdhet mellan män 
och kvinnor på det 
lokala planet 3 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  

33 02 77 08 Pilotprojekt  ‒  Kunskap- 
splattform för fackfolk 
som kommer i kontakt 
med kvinnlig köns- 
stympning 3 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 55 813,16 
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Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar  

33 02 77 (forts.) 

33 02 77 09 Pilotprojekt  ‒  Kapacitet- 
suppbyggnad för det 
romska civilsamhället 
och stärkandet av dess 
deltagande i över- 
vakning av nationella 
strategier för integrering 
av romer 3 p.m. 499 000 p.m. 566 000 0,— 490 000,— 98,20 

33 02 77 10 Pilotprojekt  –  Översyn 
av instrument och 
program för insamling 
av uppgifter i unionen 
med avseende på grund- 
läggande rättigheter 3 p.m. p.m. p.m. 249 760 0,— 125 690,— 

33 02 77 13 Pilotprojekt  –  Mång- 
faldens Europa 3 p.m. p.m. p.m. 189 463 0,— 0,— 

33 02 77 14 Pilotprojekt  –  E- 
röstning: att på bästa sätt 
använda modern teknik 
för aktivare och mer 
demokratiska röstför- 
faranden 3 p.m. p.m. p.m. 125 831 0,— 148 500,— 

33 02 77 16 Pilotprojekt  –  Europeisk 
undersökning av könsre- 
laterat våld 3 p.m. p.m. p.m. 700 000 0,— 80 831,89  

Artikel 33 02 77  –  
Delsumma 

p.m. 499 000 p.m. 1 831 054 0,— 900 835,05 180,53  

Kapitel 33 02 –  Totalt 100 429 617 102 320 617 96 106 002 90 252 056 96 382 575,73 105 475 152,80 103,08  

Reserver (40 02 41) 345 000 259 000  

100 429 617 102 320 617 96 451 002 90 511 056 96 382 575,73 105 475 152,80  

Anmärkningar  

Programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap är efterföljaren till tre tidigare program: Grundläggande 
rättigheter och medborgarskap, Daphne III och avsnitten Antidiskriminering och mångfald samt Jämställdhet i 
Programmet för sysselsättning och social solidaritet (Progress). Det allmänna målet för programmet Rättigheter, 
jämlikhet och medborgarskap är att bidra till den fortsatta utvecklingen av ett område som främjar, skyddar och 
faktiskt tillämpar jämlikhet och mänskliga rättigheter enligt fördraget om Europeiska unionen, fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, samt enligt 
de internationella konventioner om mänskliga rättigheter som unionen har anslutit sig till. 
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33 02 01 Garantera skyddet av de grundläggande rättigheterna och öka allmänhetens möjligheter  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

33 02 01 28 605 000 28 800 000 27 164 000 23 741 000 27 167 920,75 33 715 092,31  

Reserver (40 02 41) 345 000 259 000  

Totalt 28 605 000 28 800 000 27 509 000 24 000 000 27 167 920,75 33 715 092,31  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att förebygga och bekämpa alla former av våld mot barn, unga och kvinnor, och könsrelaterat 
våld mot andra grupper, däribland htbqi-personer, och personer som löper risk för våld i hemmet samt till att skydda 
offren för sådana gärningar (ett av målen i Daphne-programmet), främja ratificeringen av Istanbulkonventionen av 
de EU-medlemsstater som ännu inte har ratificerat den, öronmärka och öka finansieringen av kvinnojourer i EU, 
stärka skyddet av kvinnors och flickors rättigheter och bekämpa alla former av våld genom en systematisk 
uppföljning av den europeiska undersökningen om könsrelaterat våld, i enlighet med artikel 11 i Istanbulkonven- 
tionen. Detta anslag täcker också åtgärder för att motverka det krympande utrymmet för kvinnorättsorganisationer i 
Europa, främja och stärka det politiska utrymmet och skapa en öppen miljö så att det civila samhället fullt ut kan 
delta och samarbeta (vilket innebär att det civila samhället som en viktig aktör ska höras om politiska processer, 
program och finansiering som påverkar dess arbete, samtidigt som man beaktar sektorns mångfald), främja 
jämställdhet mellan könen och en starkare ställning för kvinnor och flickor i deras engagemang i det civila 
samhället, bland annat genom utveckling av intern kapacitet och en konsekvent övervakning, främja och skydda 
barnets rättigheter, främja och säkerställa arbetstagarrättigheter och arbetstagarnas sociala rättigheter, säkerställa 
högsta möjliga skydd av privatlivet och personuppgifter, även på internationell nivå. Detta anslag är även avsett att 
täcka åtgärder för att främja och förbättra utövandet av de rättigheter unionen ger sina medborgare, däribland rätten 
till fri rörlighet, effektiva samordnings- och samarbetsåtgärder mellan medlemsstaterna för att bevilja konsulärt 
skydd till unionsmedborgare utan beskickning, inkludering för unionsmedborgare som utövar rätten till fri rörlighet 
och säkerställande av deras rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet och kommunalval i deras bosättn- 
ingsmedlemsstat, samt säkerställande av fria och rättvisa val i EU. Detta anslag är även avsett att ge enskilda, 
konsumenter eller företagare på den inre marknaden möjlighet att utöva de rättigheter som följer av unionsmedbor- 
garskapet, med hänsyn till de projekt som finansieras via konsumentprogrammet. 

Syftet med programmet  ”Rättvisa, jämlikhet och medborgarskap” är att bidra till att vidareutveckla ett område där 
enskildas rättigheter främjas och skyddas, genom att underlätta och stärka utövandet av de rättigheter som följer av 
unionsmedborgarskapet, stödja principen om icke-diskriminering, bidra till skyddet av personuppgifter, även på 
internationell nivå, och förbättra skyddet av barns rättigheter och de rättigheter som följer av unionens konsument- 
lagstiftning samt främja grundläggande rättigheter och medborgarskap i en digital miljö. Medel kommer att anslås 
till analys- och utbildningsverksamhet och till informationsspridning, ömsesidigt lärande, samarbete och insatser för 
att öka medvetenheten. 

Detta anslag är särskilt avsett att täcka utgifterna för följande typer av åtgärder: 

—  analysverksamhet, såsom insamling av data och statistik, med uppdelning efter kön när detta är relevant, 
utveckling av gemensamma metoder och i förekommande fall indikatorer eller riktmärken, undersökningar, 
forskning och opinionsundersökningar, utvärderingar. Detta anslag är särskilt avsett att täcka utgifterna för 
följande typer av åtgärder: workshoppar, seminarier, expertmöten och konferenser.  

—  Fortbildningsverksamhet, till exempel personalutbyten, workshoppar, seminarier, utbildning för utbildare, och 
utformning av verktyg för fortbildning online eller andra fortbildningsmoduler. 
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33 02 01 (forts.) 

—  Åtgärder för att motarbeta könsstereotyper, främja nya profiler och bryta traditionella könsroller och mönster. 

—  Ömsesidigt lärande, samarbete, insatser för att öka medvetenheten och informationsspridning, till exempel 
kartläggning och utbyte av god praxis, nyskapande lösningar och erfarenheter; organisation av inbördes 
utvärdering och ömsesidigt lärande; organisation av konferenser, seminarier, mediekampanjer inklusive i 
medier online; informationskampanjer inklusive institutionell kommunikation om unionens politiska priori- 
teringar i den mån dessa har samband med målen för programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap 
(nedan kallat programmet); sammanställning och publicering av material för spridning av information om 
programmet och dess resultat; utveckling, drift och underhåll av IKT-system och IKT-verktyg.  

—  Stöd till centrala aktörer som bidrar till att förverkliga programmets mål, till exempel icke-statliga organisationer, 
särskilt kvinnorättsorganisationer, vid genomförandet av åtgärder med ett europeiskt mervärde, samt till 
nyckelaktörer i unionen, nätverk på unionsnivå och harmoniserade tjänster av samhällsvärde, stöd till medlems- 
stater vid genomförandet av unionsrätten och unionspolitik samt stöd till nätverksarbete på unionsnivå mellan 
specialiserade organ och enheter samt nationella, regionala och lokala myndigheter och icke-statliga organisa- 
tioner, inbegripet stöd i form av verksamhetsbidrag och driftsbidrag.  

—  Stöd till inledande åtgärder i syfte att utveckla en metod för jämställdhetsbudgetering i unionens budget, i 
synnerhet genom att i) kartlägga politiska frågor som implicit eller explicit är av betydelse för jämställdhetsper- 
spektivet, ii) identifiera relevant resurstilldelning, iii) bedöma hur politiken påverkar jämställdheten mellan 
könen, även med avseende på flickors och pojkars könsrollsmönster. 

Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 
och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna artikel. Dessa belopp  –  som härrör från 
Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som avsätts för att 
täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför 
avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska samarbetsom- 
rådet” som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster som följer av att anslutande länder, kandidatländer och potentiella kandidater deltar i union- 
sprogram och som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till 
förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. 

Inkomster avsatta för särskilda ändamål kan ge upphov till ytterligare anslag under denna artikel i enlighet med 
artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1381/2013 av den 17 december 2013 om inrättande av ett 
program Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap för perioden 2014–2020 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 62), särskilt 
artikel 4.1 e–i och artikel 5.1. 
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Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/788 av den 17 april 2019 om det europeiska medbor- 
garinitiativet (EUT L 130, 17.5.2019, s. 55).  

33 02 02 Främja diskrimineringsförbudet och jämställdheten  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

38 753 000 39 600 000 37 262 000 33 000 000 36 033 439,17 38 393 604,65  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att bidra till att främja genomförandet av principen om förbud mot diskriminering på grund av 
kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning samt till 
respekt för förbudet mot diskriminering på de grunder som föreskrivs i artikel 21 i Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna samt till att förebygga och bekämpa rasism, främlingsfientlighet, homofobi och 
andra former av intolerans, däribland antisemitism och antimuslimskt hat och främja och skydda rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning, samt till att främja jämställdhet mellan kvinnor och män och integrering av ett 
jämställdhetsperspektiv. 

Detta anslag är särskilt avsett att täcka utgifterna för följande typer av åtgärder:  

—  Analysverksamhet, såsom insamling av data och statistik; utveckling av gemensamma metoder och i före- 
kommande fall indikatorer eller riktmärken; undersökningar, forskning och opinionsundersökningar; utvärder- 
ingar; utarbetande och offentliggörande av handledningar, rapporter och utbildningsmaterial; workshoppar, 
seminarier, expertmöten och konferenser.  

—  Utbildningsverksamhet, till exempel personalutbyten, workshoppar, seminarier, utbildning för utbildare, och 
utformning av verktyg för utbildning online eller andra utbildningsmoduler.  

—  Åtgärder för att uppmuntra flickor att aktivt överväga en karriär inom STEM (vetenskap, teknik, ingenjörsve- 
tenskap och matematik), för att bekämpa stereotyper, främja nya profiler och bryta traditionella roller och 
modeller. 

—  Ömsesidigt lärande, samarbete, insatser för att öka medvetenheten och informationsspridning, till exempel 
kartläggning och utbyte av god praxis, nyskapande lösningar och erfarenheter; organisation av inbördes 
utvärdering och ömsesidigt lärande; organisation av konferenser, seminarier, mediekampanjer inklusive i 
medier online; informationskampanjer inklusive institutionell kommunikation om unionens politiska priori- 
teringar i den mån dessa har samband med programmets Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap mål (nedan 
kallat programmet); sammanställning och publicering av material för spridning av information om programmet 
och dess resultat; utveckling, drift och underhåll av IKT-system och IKT-verktyg.  

—  Stöd till centrala aktörer som bidrar till att förverkliga programmets mål, till exempel myndigheter, icke-statliga 
organisationer och andra nyckelaktörer på nationell nivå vid genomförandet av åtgärder med ett europeiskt 
mervärde, nyckelaktörer i EU, nätverk på unionsnivå och harmoniserade tjänster av samhällsvärde; medlems- 
stater vid genomförandet av unionsrätten och unionspolitik; nätverksarbete på unionsnivå mellan specialiserade 
organ och enheter samt nationella, regionala och lokala myndigheter och icke-statliga organisationer, inbegripet 
stöd i form av verksamhetsbidrag och driftsbidrag. 
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—  Stöd till IKT-företag, företag med tekniska avdelningar och tekniska utbildningsfaciliteter, universitet och 
forskningscenter för att anordna öppet hus-dagar för flickor och uppmuntra dem att välja en yrkesbana på 
STEM-området.  

—  Utformning och tillämpning av en metod för jämställdhetsintegrering i unionens budgetarbete för att fastställa 
följande: i) Kartlägga implicita och explicita könsrelaterade frågor, ii) om möjligt identifiera därmed samman- 
kopplad resurstilldelning och iii) bedöma om politiken kommer att cementera eller ändra befintliga ojämlikheter 
mellan män och kvinnor (och grupper av män och kvinnor) och könsrelaterade mönster för pojkar och flickor. 

Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 
och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna artikel. Dessa belopp –  som härrör från 
Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som avsätts för att 
täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför 
avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska samarbetsom- 
rådet”" som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster som följer av att anslutande länder, kandidatländer och potentiella kandidater deltar i union- 
sprogram och som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till 
förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. 

Inkomster avsatta för särskilda ändamål kan ge upphov till ytterligare anslag under denna artikel i enlighet med 
artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1381/2013 av den 17 december 2013 om inrättande av ett 
program Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap för perioden 2014–2020 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 62), särskilt 
artikel 4.1 a–d och artikel 5.1.  

33 02 03 Bolagsrätt och annan verksamhet  

33 02 03 01 Bolagsrätt  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

900 000 1 300 000 900 000 950 000 1 740 290,— 1 297 636,80  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter som uppstår i samband med åtgärder inom ramen för bolagsrätt och 
bolagsstyrning samt åtgärder mot penningtvätt, för att bidra till fullbordandet av den inre marknaden och till dess 
funktionssätt och utveckling, särskilt åtgärder som bidrar till följande: 
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—  Förbättrande av det rättsliga klimatet för medborgare och företag, där PR-verksamhet samt informations- och 
utbildningsåtgärder kan bli aktuella. Främjande av samarbete, utveckling och samordning när det gäller 
lagstiftning inom området bolagsrätt samt stöd till bildandet av europeiska aktiebolag och europeiska 
ekonomiska intressegrupper. 

—  Interactive Policy-making (interaktiv politik), i den utsträckning som detta berör den inre marknadens full- 
bordande, utveckling och funktion. Initiativet är ett led i kommissionens politik för bättre styrelseformer och 
utformning av ny lagstiftning i syfte att bättre tjäna medborgarnas, konsumenternas och företagens behov. 
Anslagen i denna artikel är också avsedda att användas till utbildnings- och informationsinsatser och till 
nätverksarbete till förmån för dess deltagare, med syftet att göra unionens politik för den inre marknaden 
effektivare och mer omfattande som ett led i arbetet med att utvärdera den inre marknadens effekter (eller brist på 
effekter) på fältet.  

—  Heltäckande granskning av förordningar i syfte att göra nödvändiga ändringar och en analys av effektiviteten av 
de åtgärder som vidtagits för en väl fungerande inre marknad och utvärdering av den inre marknadens totala 
effekter på företagen och på ekonomin, vilket även omfattar köp av uppgifter och kommissionens tillgång till 
externa databaser, samt riktade åtgärder för att öka förståelsen för den inre marknadens funktion och uppmuntran 
till aktivt deltagande i dess utveckling.  

—  Utvidga strategin för framtagning av statistik om olika tjänstesektorer och statistiska utvecklingsprojekt i 
samarbete med Eurostat och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). 

—  Utvidgning och stärkande av de yttre aspekterna på nu gällande direktiv för finansinstitut, ömsesidigt erkännande 
av finansieringsinstrument med tredjeland, internationella förhandlingar samt hjälp till tredjeland att införa 
marknadsekonomi.  

—  Genomförande av unionslagstiftning och internationella bestämmelser för att förhindra penningtvätt, vilket även 
inbegriper deltagande i mellanstatliga åtgärder eller särskilda åtgärder inom detta område. Bidrag i samband med 
kommissionens medlemskap i den av OECD inrättade internationella finansiella aktionsgruppen rörande 
penningtvätt (Financial Action Task Force, FATF). 

—  Utarbetande av utvärderingar och konsekvensanalyser för olika aspekter av den politik som ingår i detta kapitel 
och som ska leda till att nya åtgärder vidtas eller till att befintliga åtgärder på detta område ses över.  

—  Genomföra en heltäckande och opartisk bedömning av de risker som tredjeländer utgör i fråga om strategiska 
brister avseende bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, baserad på kriterierna i artikel 9 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det 
finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73) samt 
upprätta en förteckning över  ”högriskjurisdiktioner”. 
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33 02 03 (forts.) 

33 02 03 01  (forts.)  

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna budgetrubrik. Dessa belopp  
–  som härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster 
avsatta för särskilda ändamål i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och 
medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet”" som fogas till denna del i utgiftsberäkningen i detta avsnitt, som ingår i den allmänna budgeten.  

Rättslig grund  

Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet i enlighet med artikel 58.2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

33 02 03 02 Övrig verksamhet på området grundläggande rättigheter  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

1 000 000 950 000 1 000 000 950 000 1 300 000,— 622 735,40  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka informations-, kommunikations- och upplysningsverksamhet med anknytning till 
stadgan om de grundläggande rättigheterna, i synnerhet skyddet av dessa rättigheter i en digital miljö. Detta anslag 
ska användas för att stödja informations- och kommunikationsverksamhet via interna webbplatser, offentliga 
evenemang, fortbildning, kommunikationsprodukter, undersökningar m.m. 

Detta anslag är även avsett att täcka åtgärder som syftar till information, kommunikation och utvärdering med 
anknytning till konsulärt skydd och dialogen enligt artikel 17 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 
Anslaget täcker särskilt informations- och kommunikationsverksamhet via interna webbplatser, offentliga even- 
emang, kommunikationsprodukter, Eurobarometerundersökningar osv. samt utarbetande av konsekvensbedömningar 
och utvärderingar rörande olika aspekter av området grundläggande rättigheter och rättvisa.  

Rättslig grund  

Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet i enlighet med artikel 58.2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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33 02 06 Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

23 157 712 23 157 712 21 970 685 21 970 685 22 350 000,— 22 350 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka FRA:s utgifter för personal samt administrativa utgifter (avdelningarna 1 och 2). 

Detta anslag är också avsett att täcka driftsutgifterna (avdelning 3) för FRA, som ansvarar för att ge stöd och 
sakkunskap i fråga om grundläggande rättigheter till berörda unionsinstitutioner och myndigheter i medlemsstaterna 
i samband med genomförandet av unionsrätten, för att hjälpa dem att till fullo respektera de grundläggande 
rättigheterna när de vidtar åtgärder eller utformar handlingsplaner inom sina behörighetsområden. 

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter kan förväntas fullgöra följande målsättningar och uppgifter:  

—  Tillhandahållande av stöd och expertråd till unionsinstitutionerna och till medlemsstaterna.  

—  Främjande av upprättandet av nätverk mellan aktörerna samt en dialog nationellt och på unionsnivå.  

—  Främjande och spridning av information samt genomförande av medvetandegörande verksamhet i fråga om 
grundläggande rättigheter.  

—  En effektivt fungerande förvaltningsstruktur och ett effektivt genomförande av verksamheten. 

FRA ska informera Europaparlamentet och rådet om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och 
administrativa utgifter. 

Behandling som sådana inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 b i budgetförordningen som ska 
föras upp under punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen ska förbehållas belopp som återbetalts i enlighet 
med artikel 17 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudget- 
förordning för de organ som inrättats enligt EUF-fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (EUT L 122, 10.5.2019, s. 1). 

Eventuella inkomster till följd av att kandidatländer och i tillämpliga fall potentiella kandidater på västra Balkan 
deltar i unionsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs 
till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. 

FRA:s tjänsteförteckning återfinns i bilagan  ”Personal” till detta avsnitt. 

Förordning (EG) nr 168/2007 trädde i kraft den 1 mars 2007. Från den dagen ersattes Europeiskt centrum för 
övervakning av rasism och främlingsfientlighet av FRA som blev dess rättsliga efterträdare och övertog centrumets 
rättigheter och skyldigheter, finansiella åtaganden, skulder och anställningskontrakt enligt artikel 23.4 i förordning 
(EG) nr 168/2007. 
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33 02 06 (forts.)  

Unionens bidrag för 2020 uppgår till totalt 23 326 000 EUR. Ett belopp på 168 288 EUR från återanvändning av 
överskott ska läggas till det belopp på 23 157 712 EUR som tas upp i budgeten.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 168/2007 av den 15 februari 2007 om inrättande av Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter (EUT L 53, 22.2.2007, s. 1). 

Rådets beslut (EU) 2017/2269 av den 7 december 2017 om inrättande av ett flerårigt ramprogram för Europeiska 
unionens byrå för grundläggande rättigheter 2018–2022 (EUT L 326, 9.12.2017, s. 1).  

33 02 07 Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

8 013 905 8 013 905 7 809 317 7 809 317 7 781 000,— 7 781 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka EIGE:s utgifter för personal och administrativa utgifter (avdelningarna 1 och 2) samt 
driftsutgifter (avdelning 3). 

EIGE ska underrätta Europaparlamentet och rådet om överföringar mellan driftsutgifter och administrativa utgifter. 

EIGE:s tjänsteförteckning återfinns i bilagan  ”Personal” till detta avsnitt. 

Behandling som sådana inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 b i budgetförordningen som ska 
föras upp under punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen ska förbehållas belopp som återbetalts i enlighet 
med artikel 17 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudget- 
förordning för de organ som inrättats enligt EUF-fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (EUT L 122, 10.5.2019, s. 1). 

Enligt beslut 2006/996/EG antaget i samförstånd mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar av den 
11 december 2006 om plats för det europeiska jämställdhetsinstitutets säte (EUT L 403, 30.12.2006, s. 61), ska 
EIGE ha sitt säte i Vilnius. 

Unionens bidrag för 2020 uppgår till totalt 8 096 000 EUR. Ett belopp på 82 095 EUR från återanvändning av 
överskott ska läggas till det belopp på 8 013 905 EUR som tas upp i budgeten. 
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33 02 07 (forts.) 

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1922/2006 av den 20 december 2006 om inrättande av ett 
europeiskt jämställdhetsinstitut (EUT L 403, 30.12.2006, s. 9).  

33 02 51 Genomförande av verksamhet inom området Rättigheter, medborgarskap samt jämställdhet  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 9 925,81 414 248,59  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för åtaganden som gjorts föregående år. 

Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 
och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna artikel. Dessa belopp  –  som härrör från 
Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som avsätts för att 
täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför 
avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska samarbetsom- 
rådet”  som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten. 

Kandidatländerna får använda programmet för gemenskapsstöd till länderna i Central- och Östeuropa för att täcka 
utgifter i samband med sitt deltagande i unionsprogrammen. 

Eventuella inkomster till följd av att kandidatländer och i tillämpliga fall potentiella kandidater på västra Balkan 
deltar i unionsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs 
till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet i enlighet med artikel 58.2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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Uppgifter som följer av kommissionens administrativa självständighet enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, 
om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) 
nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om 
upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

Rådets beslut av den 9 juli 1957 om direktiv och arbetsordning för Ständiga kommittén för driftsäkerhet i 
stenkolsgruvor (EGT 28, 31.8.1957, s. 487/57). 

Rådets beslut 74/325/EEG av den 27 juni 1974 om inrättande av en rådgivande kommitté för arbetarskyddsfrågor 
(EGT L 185, 9.7.1974, s. 15). 

Rådets beslut 74/326/EEG av den 27 juni 1974 om en utvidgning av ansvarsområdet för Ständiga kommittén för 
driftsäkerhet och hälsoskydd i stenkolsgruvor till alla mineralutvinnande industrier (EGT L 185, 9.7.1974, s. 18). 

Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet 
och hälsa i arbetet (EGT L 183, 29.6.1989, s. 1) och tillhörande särdirektiv. 

Rådets direktiv 92/29/EEG av den 31 mars 1992 om minimikrav avseende säkerhet och hälsa för förbättrad 
medicinsk behandling ombord på fartyg (EGT L 113, 30.4.1992, s. 19). 

Rådets beslut 98/171/EG av den 23 februari 1998 om gemenskapsverksamhet för analys, forskning och samarbete 
på sysselsättnings- och arbetsmarknadsområdet (EGT L 63, 4.3.1998, s. 26). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 293/2000/EG av den 24 januari 2000 om att anta ett program för 
gemenskapens insatser (Daphne-programmet) (2000–2003) för förebyggande åtgärder i kampen mot våld mot 
barn, ungdomar och kvinnor (EGT L 34, 9.2.2000, s. 1). 

Rådets beslut 2000/750/EG av den 27 november 2000 om inrättande av gemenskapens handlingsprogram mot 
diskriminering (2001–2006) (EGT L 303, 2.12.2000, s. 23). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 50/2002/EG av den 7 december 2001 om inrättande av ett program för 
gemenskapsåtgärder som ska uppmuntra medlemsstaterna att samarbeta för att motverka social utslagning (EGT 
L 10, 12.1.2002, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1145/2002/EG av den 10 juni 2002 om gemenskapens stödåtgärder inom 
sysselsättningsområdet (EGT L 170, 29.6.2002, s. 1). 

Rådets beslut av den 22 juli 2003 om inrättande av en rådgivande kommitté för arbetsmiljöfrågor (EUT C 218, 
13.9.2003, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 803/2004/EG av den 21 april 2004 om antagande av ett gemenskapens 
handlingsprogram (2004–2008) för att förebygga och bekämpa våld mot barn, ungdomar och kvinnor och för att 
skydda våldsoffer och riskgrupper (Daphne II-programmet) (EUT L 143, 30.4.2004, s. 1). 
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Europaparlamentets och rådets beslut nr 1554/2005/EG av den 7 september 2005 om ändring av rådets beslut 2001/ 
51/EG om inrättande av gemenskapens handlingsprogram avseende gemenskapens strategi för jämställdhet mellan 
kvinnor och män och av beslut nr 848/2004/EG om inrättande av ett handlingsprogram för gemenskapen för att 
främja organisationer som på europeisk nivå verkar för jämställdhet mellan kvinnor och män (EUT L 255, 
30.9.2005, s. 9). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1672/2006/EG av den 24 oktober 2006 om inrättande av ett gemenskap- 
sprogram för sysselsättning och social solidaritet – Progress (EUT L 315, 15.11.2006, s. 1). 

Rådets beslut 2007/252/EG av den 19 april 2007 om inrättande av det särskilda programmet Grundläggande 
rättigheter och medborgarskap för perioden 2007–2013, som en del av det allmänna programmet Grundläggande 
rättigheter och rättvisa (EUT L 110, 27.4.2007, s. 33). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 779/2007/EG av den 20 juni 2007 om inrättande för perioden 2007–2013 
av ett särskilt program för att förebygga och bekämpa våld mot barn, ungdomar och kvinnor och för att skydda 
våldsoffer och riskgrupper (Daphne III-programmet) som en del av det allmänna programmet Grundläggande 
rättigheter och rättvisa (EUT L 173, 3.7.2007, s. 19).  

Referensrättsakter  

Uppgifter som följer av de särskilda befogenheter som kommissionen ges enligt artiklarna 136, 137 och 140 i 
fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (artiklarna 151, 153 och 156 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt). 

Konvention som ingicks 1959 mellan EKSG:s höga myndighet och Internationella arbetsbyråns (ILO) information- 
scentrum om säkerhet och hygien på arbetsplatsen. 

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 6 april 2005 om inrättande av ett 
ramprogram om grundläggande rättigheter och rättvisa för perioden 2007–2013 (KOM(2005) 122 final).  

33 02 77 Pilotprojekt och förberedande åtgärder  

33 02 77 06 Pilotprojekt –  Utveckling av indikatorer för att mäta genomförandet av Europeiska stadgan för jämställdhet mellan 
män och kvinnor på det lokala planet  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—  
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KAPITEL 33 02 —  RÄTTIGHETER, JÄMLIKHET OCH MEDBORGARSKAP  (forts.) 

33 02 77 (forts.) 

33 02 77 06  (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

33 02 77 08 Pilotprojekt ‒  Kunskapsplattform för fackfolk som kommer i kontakt med kvinnlig könsstympning  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  55 813,16  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom detta pilotprojekt.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 
25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, 
Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1). 

33 02 77 09 Pilotprojekt ‒  Kapacitetsuppbyggnad för det romska civilsamhället och stärkandet av dess deltagande i övervakning 
av nationella strategier för integrering av romer  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 499 000 p.m. 566 000 0,—  490 000,—  
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KAPITEL 33 02 —  RÄTTIGHETER, JÄMLIKHET OCH MEDBORGARSKAP  (forts.)  

33 02 77 (forts.) 

33 02 77 09 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år avseende pilotprojektet. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

33 02 77 10 Pilotprojekt – Översyn av instrument och program för insamling av uppgifter i unionen med avseende på 
grundläggande rättigheter  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 249 760 0,— 125 690,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år avseende pilotprojektet. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

33 02 77 13 Pilotprojekt – Mångfaldens Europa  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 189 463 0,— 0,—  
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KAPITEL 33 02 —  RÄTTIGHETER, JÄMLIKHET OCH MEDBORGARSKAP  (forts.) 

33 02 77 (forts.) 

33 02 77 13  (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

33 02 77 14 Pilotprojekt –  E-röstning: att på bästa sätt använda modern teknik för aktivare och mer demokratiska röstförfaranden 

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 125 831 0,—  148 500,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år avseende pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

33 02 77 16 Pilotprojekt –  Europeisk undersökning av könsrelaterat våld  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 700 000 0,—  80 831,89 
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KAPITEL 33 02 —  RÄTTIGHETER, JÄMLIKHET OCH MEDBORGARSKAP  (forts.)  

33 02 77 (forts.) 

33 02 77 16 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom detta pilotprojekt.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 33 03 — RÄTTSLIGA FRÅGOR 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

33 03 RÄTTSLIGA FRÅGOR  

33 03 01 Stödja och främja 
rättslig utbildning och 
underlätta den faktiska 
tillgången till rättslig 
prövning för alla  3 33 743 000 27 600 000 29 200 000 24 500 000 31 446 681,84 31 790 020,59 115,18  

33 03 02 Underlätta och stödja 
civilrättsligt och straf- 
frättsligt samarbete  3 8 861 000 12 000 000 11 600 000 10 000 000 12 755 212,77 10 885 394,68 90,71  

33 03 04 Europeiska unionens 
byrå för straffrättsligt 
samarbete (Eurojust)  3 39 640 496 39 487 174 37 673 559 37 381 559 38 606 737,— 38 364 737,— 97,16  

33 03 05 Europeiska åklag- 
armyndigheten  3 8 372 000 8 372 000 4 911 000 4 911 000 

33 03 51 Slutförande av åtgärder 
på området Rättvisa  3 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 409 435,46  

33 03 77 Pilotprojekt och 
förberedande åtgärder  

33 03 77 04 Pilotprojekt  –  Att få 
barn att bli medvetna om 
sina rättigheter i rättsliga 
förfaranden 3 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 62 904,89 

33 03 77 05 Pilotprojekt  –  Brevlåde- 
företag 3 p.m. 89 700 p.m. 210 000 0,— 0,— 0 

33 03 77 06 Förberedande åtgärd – 
Unionsfond för 
ekonomiskt stöd till rätt- 
sprocesser med 
anknytning till 
kränkningar av demok- 
ratin, rättsstatsprincipen 
och de grundläggande 
rättigheterna 3 p.m. 300 000 p.m. 300 000 600 000,— 0,— 0 

33 03 77 07 Pilotprojekt  –  Samordn- 
ingscentrum till stöd för 
offer för terrorism 3 p.m. 500 000 p.m. 500 000 1 000 000,— 0,— 0 

33 03 77 08 Förberedande åtgärd — 
Kapacitetsuppbyggnad, 
programutveckling och 
kommunikation i 
samband med kampen 
mot penningtvätt och 
ekonomisk brottslighet 1,1 p.m. 500 000 1 000 000 500 000  

Artikel 33 03 77 –  
Delsumma 

p.m. 1 389 700 1 000 000 1 510 000 1 600 000,— 62 904,89 4,53  

Kapitel 33 03  –  Totalt 90 616 496 88 848 874 84 384 559 78 302 559 84 408 631,61 81 512 492,62 91,74  
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KAPITEL 33 03 —  RÄTTSLIGA FRÅGOR  (forts.)  

33 03 01 Stödja och främja rättslig utbildning och underlätta den faktiska tillgången till rättslig prövning för alla  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

33 743 000 27 600 000 29 200 000 24 500 000 31 446 681,84 31 790 020,59  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att bidra till att stödja och främja juridisk utbildning, inbegripet språkundervisning i juridisk 
terminologi, i syfte att främja en gemensam rättskultur och att underlätta tillgången till rättvisa för alla, inbegripet 
genom att främja och stödja brottsoffers rättigheter samtidigt som rätten till försvar respekteras. 

Detta anslag är särskilt avsett att täcka utgifterna för följande typer av åtgärder:  

—  Analysverksamhet, såsom insamling av data och statistik, med uppdelning efter kön när så är lämpligt, 
utveckling av gemensamma metoder och i förekommande fall indikatorer eller riktmärken; undersökningar, 
forskning och opinionsundersökningar; utvärderingar; utarbetande och offentliggörande av handledningar, 
rapporter och utbildningsmaterial; workshoppar, seminarier, expertmöten och konferenser.  

—  Utbildning, bl.a. ur ett jämställdhetsperspektiv, för domare och övrig personal inom rättsväsendet, till exempel 
genom personalutbyten, workshoppar, seminarier, utbildning för utbildare, inbegripet språklig fortbildning på 
området juridisk terminologi, och utformning av verktyg för utbildning online eller andra utbildningsmoduler.  

—  Ömsesidigt lärande, samarbete, insatser för att öka medvetenheten och informationsspridning, till exempel 
kartläggning och utbyte av god praxis, nyskapande lösningar och erfarenheter, anordnande av inbördes 
utvärdering och ömsesidigt lärande, organisering av konferenser, seminarier, informationskampanjer inklusive 
institutionell kommunikation om unionens politiska prioriteringar i den mån dessa har samband med målen för 
programmet Rättsliga frågor (nedan kallat  programmet), sammanställning och publicering av material för 
spridning av information om programmet och dess resultat, utveckling, drift och underhåll av IKT-system och 
IKT-verktyg, samt vidareutveckling av den europeiska e-juridikportalen som ett verktyg för att förbättra 
medborgarnas tillgång till rättvisa.  

—  Stöd till aktörer som bidrar till att förverkliga programmets mål, till exempel medlemsstaterna vid genomförandet 
av unionslagstiftning och unionsstrategier, nyckelaktörer i unionen och nätverk på unionsnivå, inbegripet på 
området för juridisk utbildning; nätverksarbete på unionsnivå mellan specialiserade organ och enheter samt 
nationella, regionala och lokala myndigheter och icke-statliga organisationer. 

Eventuella inkomster från bidrag från anslutande länder, kandidatländer och potentiella kandidater för deltagande i 
unionsprogrammen, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda till att ytterligare anslag ställs 
till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. Detta får ske i samma proportion som 
gäller för belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i förhållande till den totala 
anslagsnivån. 

5.7.2019 SV III/1423Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 33  — RÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSUMENTFRÅGOR



 

KAPITEL 33 03 —  RÄTTSLIGA FRÅGOR (forts.) 

33 03 01 (forts.)  

Inkomster avsatta för särskilda ändamål kan ge upphov till ytterligare anslag under denna artikel i enlighet med 
artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1382/2013 av den 17 december 2013 om inrättande av ett 
program Rättsliga frågor för perioden 2014–2020 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 73), särskilt artikel 4.1 b och c, 4.2 f 
och artikel 6.  

33 03 02 Underlätta och stödja civilrättsligt och straffrättsligt samarbete  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

8 861 000 12 000 000 11 600 000 10 000 000 12 755 212,77 10 885 394,68  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att bidra till att underlätta och stödja civilrättsligt och straffrättsligt samarbete. 

Detta anslag är särskilt avsett att täcka utgifterna för följande typer av åtgärder:  

—  Analysverksamhet, såsom insamling av data och statistik; utveckling av gemensamma metoder och i före- 
kommande fall indikatorer eller riktmärken; undersökningar, forskning och opinionsundersökningar; utvärder- 
ingar; utarbetande och offentliggörande av handledningar, rapporter och utbildningsmaterial; workshoppar, 
seminarier, expertmöten och konferenser.  

—  Utbildningsverksamhet för domare och övrig personal inom rättsväsendet, till exempel personalutbyten, work- 
shoppar, seminarier, utbildning för utbildare, inbegripet språklig fortbildning på området för juridisk terminologi, 
och utformning av verktyg för utbildning online eller andra utbildningsmoduler.  

—  Ömsesidigt lärande, samarbete, insatser för att öka medvetenheten och informationsspridning, till exempel 
kartläggning och utbyte av god praxis, nyskapande lösningar och erfarenheter; organisation av inbördes 
utvärdering och ömsesidigt lärande; organisation av konferenser, seminarier, informationskampanjer inklusive 
institutionell kommunikation om unionens politiska prioriteringar i den mån dessa har samband med målen för 
programmet Rättsliga frågor (nedan kallat  programmet); sammanställning och publicering av material för 
spridning av information om programmet och dess resultat; utveckling, drift och underhåll av IKT-system och 
IKT-verktyg, inbegripet vidareutveckling av den europeiska e-juridikportalen såsom ett verktyg för att förbättra 
medborgarnas tillgång till rättvisa. 
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KAPITEL 33 03 —  RÄTTSLIGA FRÅGOR  (forts.)  

33 03 02 (forts.) 

—  Skapande av en referensimplementering av programvara för gränsöverskridande utbyte av elektroniska bevis 
inom ramen för Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/41/EU av den 3 april 2014 om en europeisk 
utredningsorder på det straffrättsliga området och tillämpliga konventioner om ömsesidigt rättsligt bistånd och 
samarbete i straffrättsliga frågor.  

—  Överföring av budget till Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom 
området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) för utveckling av ett centraliserat system för att identifiera 
medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer för 
att komplettera och stödja det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris- 
TCN systemet) och för underhållet av Ecris referensimplementering (4 100 000 EUR i linje med finansierings- 
översikten). 

—  Bidrag till medlemsstaterna för deras integrering med Ecris-TCN-systemet (belopp ännu ej fastställt –  
2 000 000–3 000 000). 

—  Stöd till centrala aktörer som bidrar till att förverkliga programmets mål, till exempel medlemsstaterna vid 
genomförandet av unionslagstiftning och unionsstrategier, europeiska nyckelaktörer och nätverk på europeisk 
nivå, inbegripet på området för juridisk utbildning och rätten till försvar samt stöd till nätverksarbete på 
europeisk nivå mellan specialiserade organ och enheter samt nationella, regionala och lokala myndigheter och 
icke-statliga organisationer. 

Eventuella inkomster från bidrag från anslutande länder, kandidatländer och potentiella kandidater för deltagande i 
unionsprogrammen, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda till att ytterligare anslag ställs 
till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. Detta får ske i samma proportion som 
gäller för belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i förhållande till den totala 
anslagsnivån. 

Inkomster avsatta för särskilda ändamål kan ge upphov till ytterligare anslag under denna artikel i enlighet med 
artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1382/2013 av den 17 december 2013 om inrättande av ett 
program Rättsliga frågor för perioden 2014–2020 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 73), särskilt artikel 4.1 a, 4.2 f och 
artikel 6.1.  

33 03 04 Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) 

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

39 640 496 39 487 174 37 673 559 37 381 559 38 606 737,— 38 364 737,—  
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KAPITEL 33 03 —  RÄTTSLIGA FRÅGOR (forts.) 

33 03 04 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka Eurojusts utgifter för personal och administrativa utgifter (avdelningarna 1 och 2) 
samt driftsutgifter enligt arbetsprogrammet (avdelning 3). 

Eurojust ska informera Europaparlamentet och rådet om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och 
administrativa utgifter. 

Behandling som sådana inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 b i budgetförordningen som ska 
föras upp under punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen ska förbehållas belopp som återbetalts i enlighet 
med artikel 17 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudget- 
förordning för de organ som inrättats enligt EUF-fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (EUT L 122, 10.5.2019, s. 1). 

Eurojusts tjänsteförteckning återfinns i bilagan  ”Personal” till detta avsnitt. 

Unionens bidrag för 2019 uppgår till totalt 40 000 000 EUR. Ett belopp på 359 504 EUR från återanvändning av 
överskott ska läggas till det belopp på 39 640 496 EUR som tas upp i budgeten.  

Rättslig grund  

Rådets beslut 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov 
brottslighet (EGT L 63, 6.3.2002, s. 1). 

Rådets beslut 2003/659/RIF av den 18 juni 2003 om ändring av beslut 2002/187/RIF om inrättande av Eurojust för 
att stärka kampen mot grov brottslighet (EUT L 245, 29.9.2003, s. 44). 

Rådets beslut 2009/426/RIF av den 16 december 2008 om förstärkning av Eurojust och om ändring av beslut 2002/ 
187/RIF om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet (EUT L 138, 4.6.2009, s. 14). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1727 av den 14 november 2018 om Europeiska unionens byrå 
för straffrättsligt samarbete (Eurojust), och om ersättning och upphävande av rådets beslut 2002/187/RIF (EUT L 295, 
21.11.2018; förordningen har trätt i kraft men kommer att börja tillämpas först den 12 december 2019).  

33 03 05 Europeiska åklagarmyndigheten  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

8 372 000 8 372 000 4 911 000 4 911 000 
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KAPITEL 33 03 —  RÄTTSLIGA FRÅGOR  (forts.)  

33 03 05 (forts.) 

Anmärkningar  

Europeiska åklagarmyndigheten inrättades genom rådets förordning (EU) 2017/1939 om genomförande av fördjupat 
samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten. 

Europeiska åklagarmyndigheten ska vara ansvarig för att utreda, lagföra och väcka talan mot förövare av och 
medhjälpare till sådana brott som skadar unionens ekonomiska intressen på det sätt som avses i direktiv (EU) 2017/ 
1371 och som beskrivs i den förordningen. I detta avseende ska Europeiska åklagarmyndigheten genomföra 
utredningar samt driva åtal och utöva åklagares uppgifter i medlemsstaternas behöriga domstolar till dess att 
ärendet har avslutats. 

Detta anslag är under 2020 huvudsakligen avsett för att täcka Europeiska åklagarmyndighetens utgifter för 
rekrytering och personal, lokaler, infrastruktur och it-kostnader (avdelningarna 1 och 2), driftsutgifter för utveckling 
och inrättande av Europeiska åklagarmyndighetens ärendehanteringssystem (avdelning 3), it-plattformen för utbytet 
mellan åklagarmyndighetens huvudkontor, europeisk delegerad åklagare och andra rättsliga och brottsbekämpande 
myndigheter i medlemsstaterna, vilket är centralt för att åklagarmyndigheten ska kunna inrättas och fungera väl. 

Europeiska åklagarmyndigheten ska underrätta Europaparlamentet och rådet om anslagsöverföringar mellan 
posterna för driftsutgifter och administrativa utgifter. 

Europeiska åklagarmyndighetens tjänsteförteckning återfinns i bilagan  ”Personal” till detta avsnitt. 

Unionens bidrag för 2020 uppgår till totalt 8 372 000 EUR.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande 
av Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1).  

33 03 51 Slutförande av åtgärder på området Rättvisa  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 409 435,46  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för åtaganden som gjorts föregående år. 
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KAPITEL 33 03 —  RÄTTSLIGA FRÅGOR (forts.) 

33 03 51 (forts.)  

Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 
och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna artikel. Dessa belopp – som härrör från 
Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster som avsätts för att 
täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och medför 
avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska samarbetsom- 
rådet” som fogas till denna del i utgiftsberäkningen i detta avsnitt, som ingår i den allmänna budgeten.  

Rättslig grund  

Rådets beslut 2001/470/EG av den 28 maj 2001 om inrättandet av ett europeiskt rättsligt nätverk inom privaträtten 
(EGT L 174, 27.6.2001, s. 25). 

Rådets förordning (EG) nr 743/2002 av den 25 april 2002 om en allmän gemenskapsram för åtgärder i syfte att 
underlätta ett civilrättsligt samarbete (EGT L 115, 1.5.2002, s. 1). 

Rådets beslut 2004/100/EG av den 26 januari 2004 om upprättande av gemenskapens åtgärdsprogram för att främja 
ett aktivt europeiskt medborgarskap (medborgardeltagande) (EUT L 30, 4.2.2004, s. 6). 

Rådets beslut 2007/126/RIF av den 12 februari 2007 om inrättande, som en del av det allmänna programmet om 
säkerhet och skydd av friheter, av det särskilda programmet  ”Straffrätt”  för perioden 2007–2013 (EUT L 58, 
24.2.2007, s. 13). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1149/2007/EG av den 25 september 2007 om inrättande, som en del av det 
allmänna programmet Grundläggande rättigheter och rättvisa, av det särskilda programmet Civilrätt för perioden 
2007–2013 (EUT L 257, 3.10.2007, s. 16).  

Referensrättsakter  

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 6 april 2005 om inrättande av ett 
ramprogram om grundläggande rättigheter och rättvisa för perioden 2007–2013 (KOM(2005) 122 final).  

33 03 77 Pilotprojekt och förberedande åtgärder  

33 03 77 04 Pilotprojekt –  Att få barn att bli medvetna om sina rättigheter i rättsliga förfaranden  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  62 904,89 
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KAPITEL 33 03 —  RÄTTSLIGA FRÅGOR  (forts.)  

33 03 77 (forts.) 

33 03 77 04  (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år avseende pilotprojektet. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

33 03 77 05 Pilotprojekt – Brevlådeföretag  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 89 700 p.m. 210 000 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år avseende pilotprojektet. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

33 03 77 06 Förberedande åtgärd –  Unionsfond för ekonomiskt stöd till rättsprocesser med anknytning till kränkningar av 
demokratin, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 300 000 p.m. 300 000 600 000,— 0,—  
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KAPITEL 33 03 —  RÄTTSLIGA FRÅGOR (forts.) 

33 03 77 (forts.) 

33 03 77 06  (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag ska täcka utestående åtaganden från föregående år inom ramen för den förberedande åtgärden. 

Att stärka det civila samhällets organisationer, rörelser och enskilda personer är av central betydelse för en verkligt 
demokratisk union och dess värden som fastställs i Europeiska unionens fördrag och stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Denna förberedande åtgärd kommer att inrätta en unionsfond för upplysningsverksamhet och rättsligt 
bistånd till enskilda personer och organisationer i det civila samhället som driver rättsprocesser med anknytning till 
kränkningar av demokratin, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna, på grundval av resultatet av 
begärda genomförbarhetsstudien. Genomförbarhetsstudien bör omfatta en översikt över de hinder som enskilda 
personer och frivilligorganisationer för närvarande möter när de med hjälp av rättsprocesser försöker driva igenom 
sina rättigheter med anknytning till demokratin, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna. Fonden 
kommer att ha ett nära samarbete med och bygga vidare på det arbete som utförts av byrån för grundläggande 
rättigheter.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

33 03 77 07 Pilotprojekt –  Samordningscentrum till stöd för offer för terrorism  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 500 000 p.m. 500 000 1 000 000,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 33 03 —  RÄTTSLIGA FRÅGOR  (forts.)  

33 03 77 (forts.)  

33 03 77 08 Förberedande åtgärd  —  Kapacitetsuppbyggnad, programutveckling och kommunikation i samband med kampen 
mot penningtvätt och ekonomisk brottslighet  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 500 000 1 000 000 500 000  

Anmärkningar  

Detta anslag ska täcka utestående åtaganden från föregående år inom ramen för den förberedande åtgärden. 

Denna förberedande åtgärd kommer att bidra till att stärka ett brett spektrum av organisationer i det civila samhället, 
inklusive vissa nya aktörer som inte är aktivt inblandade i kampen mot penningtvätt och ekonomisk brottslighet, för 
att bygga upp deras kunskap om och kapacitet om unionens lagar och bestämmelser, stärka insatserna för att öka 
medvetenheten och vidareutveckla verktyg och instrument för att bekämpa penningtvätt och ekonomisk brottslighet. 
I ljuset av de utmaningar som uppdagades i förbindelse med Panama- och Paradisdokumentskandalerna och den 
femte översynen av penningtvättsdirektivet (som ger offentlig tillgång till registren över företagens verkliga 
huvudmän och tillgång för personer med ett legitimt intresse av trusters verkliga huvudmän), är det uppenbart att 
kapaciteten för ett stort antal organisationer på EU-nivå inom detta område (t.ex. icke-statliga organisationer, 
fackföreningar och akademiska samfund) måste främjas. Ökad kapacitetsuppbyggnad för forskning, utbildning och 
informationskampanjer, alliansbyggande (bland annat med journalister) och ökat deltagande av experter från det 
civila samhället i utformningen och genomförandet samt främjandet av åtgärder för att bekämpa penningtvätt och 
ekonomisk brottslighet kommer att skapa synergieffekter med pågående EU-insatser för att stoppa denna form av 
missbruk och brottslig verksamhet.  

Rättslig grund  

Förberedande åtgärd enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/ 
2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL 33 04 — KONSUMENTPROGRAMMET 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

33 04 KONSUMENTPRO- 
GRAMMET  

33 04 01 Skydda konsumenternas 
intressen och förbättra 
deras säkerhet och 
information  3 27 000 000 25 000 000 26 647 000 21 000 000 25 773 356,61 25 775 901,09 103,10  

33 04 51 Slutförande av union- 
saktiviteter till förmån 
för konsumenter  3 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 171 458,78  

33 04 77 Pilotprojekt och 
förberedande åtgärder  

33 04 77 04 Pilotprojekt ‒  Utbildning 
för små och medelstora 
företag om konsumen- 
trättigheter i den digitala 
tidsåldern 3 p.m. p.m. p.m. 455 000 0,— 318 784,— 

33 04 77 05 Pilotprojekt –  Konsu- 
mentinflytande och 
utbildning om 
produktsäkerhet och 
marknadsövervakning på 
den digitala inre 
marknaden 3 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 243 484,94 

33 04 77 06 Pilotprojekt 
—Begränsning av kvali- 
tetsskillnader och 
starkare konsumentor- 
ganisationer i EU 3 p.m. 630 000 1 260 000 630 000  

Artikel 33 04 77 –  
Delsumma 

p.m. 630 000 1 260 000 1 085 000 0,— 562 268,94 89,25  

Kapitel 33 04  –  Totalt 27 000 000 25 630 000 27 907 000 22 085 000 25 773 356,61 26 509 628,81 103,43  

33 04 01 Skydda konsumenternas intressen och förbättra deras säkerhet och information  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

27 000 000 25 000 000 26 647 000 21 000 000 25 773 356,61 25 775 901,09  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för att uppnå målen i det fleråriga konsumentprogrammet för åren 
2014–2020. Programmets mål är att garantera en hög nivå av konsumentskydd och att stärka de medvetna 
konsumenternas ställning på den inre marknaden inom ramen för den allmänna strategin för en smart och hållbar 
tillväxt för alla, genom att bidra till att skydda konsumenternas hälsa, säkerhet, rättsliga och ekonomiska intressen 
samt till att främja deras rätt till information och utbildning och deras rätt att organisera sig för att hävda sina 
intressen, samt integration av konsumenternas intresse inom andra politikområden, samt att öka konsumenternas 
kunskap om sina grundläggande rättigheter, deras förtroende för marknaden och offentliga myndigheter och 
underlätta mekanismer för klagomål och tvistlösning. Programmet kompletterar, stöder och följer upp medlems- 
staternas politik. 
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KAPITEL 33 04 —  KONSUMENTPROGRAMMET  (forts.)  

33 04 01  (forts.)  

Programmets allmänna mål ska nås genom fyra specifika mål: 

—  Säkerhet: Att befästa och förbättra produktsäkerheten genom effektiv marknadsövervakning i hela unionen, i 
synnerhet på den digitala inre marknaden. 

—  Upplysning och utbildning, samt stöd till konsumentorganisationer: Att förbättra den utbildning och upplysning 
som erbjuds konsumenterna samt göra dem mer medvetna om sina rättigheter och sitt inflytande på det 
konsumentpolitiska området, ta fram ett faktaunderlag som kan användas inom konsumentpolitiken och stödja 
konsumentorganisationer, samtidigt som utsatta konsumenters särskilda behov beaktas. 

—  Rättigheter och rättelse: Att utveckla och stärka konsumenternas rättigheter, särskilt genom smart reglering och 
bättre möjligheter att få enkel, effektiv, snabb och billig rättelse, bland annat genom alternativ tvistlösning.  

—  Tillämpning: Att arbeta för att konsumenternas rättigheter genomförs i praktiken, genom att stärka samarbetet 
mellan nationella tillsynsmyndigheter och stödja konsumenterna genom rådgivning. Programmet är också ett 
svar på de nya, allt större utmaningarna i dagens samhälle. De inbegriper att konsumenternas beslut påverkas av 
allt fler faktorer, att konsumtionsmönstren måste bli hållbarare, att digitaliseringen innebär både hot och 
möjligheter, att den sociala utestängningen och antalet utsatta konsumenter ökar samt en åldrande befolkning. 

Bidragen från Eftastaterna enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt 
artikel 82 och protokoll 32, måste läggas till anslagen under denna budgetrubrik. Dessa belopp  –  som härrör från 
Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster avsatta för särskilda 
ändamål i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, De medför avsättning av 
motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”  till denna 
del i utgiftsberäkningen i detta avsnitt, som ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster från kandidatländernas bidrag för deltagande i unionsprogrammen och i förekommande fall 
från de potentiella kandidaterna på västra Balkan, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda 
till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen. Detta får 
göras i samma proportion som gäller belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i 
förhållande till den totala anslagsnivån.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet (EGT L 11, 
15.1.2002, s. 4). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013 av den 21 maj 2013 om tvistlösning online vid 
konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (förordningen om 
tvistlösning online vid konsumenttvister) (EUT L 165, 18.6.2013, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 254/2014 av den 26 februari 2014 om ett flerårigt konsument- 
program för åren 2014–2020 och om upphävande av beslut nr 1926/2006/EG (EUT L 84, 20.3.2014, s. 42). 
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KAPITEL 33 04 —  KONSUMENTPROGRAMMET  (forts.) 

33 04 01 (forts.)  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2394 av den 12 december 2017 om samarbete mellan de 
nationella myndigheter som har tillsynsansvar för konsumentskyddslagstiftningen och om upphävande av förordning 
(EG) nr 2006/2004 (EUT L 345, 27.12.2017, s. 1).  

33 04 51 Slutförande av unionsaktiviteter till förmån för konsumenter  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  171 458,78  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka åtaganden avseende tidigare år enligt beslut nr 20/2004/EG. Det beslutet upphävdes 
av beslut nr 1926/2006/EG. 

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll 32, ska läggas till de anslag som tas upp under denna budgetrubrik. Dessa belopp –  
som härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  – utgör inkomster 
avsatta för särskilda ändamål i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen, och 
medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan  ”Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet”  som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten. 

Eventuella inkomster till följd av att kandidatländer och i förekommande fall potentiella kandidater i västra Balkan 
deltar i unionsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs 
till förfogande i enlighet med artikel 21.2 b, e och f i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets beslut nr 20/2004/EG av den 8 december 2003 om fastställande av ett allmänt 
ramverk för finansiering av gemenskapens åtgärder till stöd för konsumentpolitiken under perioden 2004–2007 
(EUT L 5, 9.1.2004, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1926/2006/EG av den 18 december 2006 om inrättande av ett program för 
gemenskapsåtgärder på området konsumentpolitik (2007–2013) (EUT L 404, 30.12.2006, s. 39). 
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KAPITEL 33 04 —  KONSUMENTPROGRAMMET  (forts.)  

33 04 77 Pilotprojekt och förberedande åtgärder  

33 04 77 04 Pilotprojekt ‒  Utbildning för små och medelstora företag om konsumenträttigheter i den digitala tidsåldern  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. 455 000 0,— 318 784,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år avseende pilotprojektet. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

33 04 77 05 Pilotprojekt –  Konsumentinflytande och utbildning om produktsäkerhet och marknadsövervakning på den digitala 
inre marknaden  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 243 484,94  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år avseende pilotprojektet. 

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

5.7.2019 SV III/1435Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
AVDELNING 33  — RÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSUMENTFRÅGOR

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 33 04 —  KONSUMENTPROGRAMMET  (forts.) 

33 04 77 (forts.)  

33 04 77 06 Pilotprojekt —Begränsning av kvalitetsskillnader och starkare konsumentorganisationer i EU  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 630 000 1 260 000 630 000 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom pilotprojektet. 

Detta pilotprojekt kommer att vara inriktat på att stärka konsumentorganisationernas kapacitet när det gäller att testa 
och jämföra grundläggande konsumtionsvaror, både i frågor om kvalitetsskillnader och i ett nationellt sammanhang. 
Pilotprojektet kommer att stödja organisationer i arbetet med att identifiera och motverka vilseledande varumärkes- 
strategier eller vilseledande information om förpackningar i alla berörda instanser för att maximera målen för 
konsumentskyddet. Pilotprojektets resultat kommer att bidra till en förbättrad testkapacitet för konsumentorganisa- 
tioner och till utbyte av bästa praxis mellan konsumentorganisationer, behöriga myndigheter och berörda privata 
aktörer. Projektet kommer också att förbättra konsumentorganisationernas intressebevakning på de nämnda 
områdena. 

Pilotprojektet kommer att undersöka konsumentorganisationernas reaktionsmönster och effektivitet på hela den inre 
marknaden i deras hantering av dessa frågor. Detta omfattar identifiering av kapacitetsbrister och rekommendationer 
om ökat konsumentskydd genom ökat inflytande för konsumentorganisationer. Pilotprojektet kommer att bidra till 
att öka konsumenternas medvetenhet och ge dem rätt att utnyttja sina rättigheter inom ramen för kollektiva åtgärder, 
i samma anda som de förslag som nyligen lades fram ”nya giv för konsumenterna”, ifall unionsrätten skulle antas. 
Ideella organisationer, såsom konsumentorganisationer, skulle kunna söka gottgörelse för en konsumentgrupps 
räkning, vilket helt klart kommer att skapa mer lika villkor vad gäller överträdelser av unionens konsumentlag- 
stiftning som berör flera eller alla medlemsstater. 

Målgruppen är konsumentorganisationer i unionen. De åtgärder som stöds av pilotprojektet kommer att skräddarsys 
efter varje deltagande lands särskilda behov och kommer att involvera de berörda konsumentorganisationerna för att 
skapa en känsla av egenansvar för projektverksamheten. Pilotprojektet kommer att genomföras i nära samordning 
med relevanta projekt för kapacitetsuppbyggnad i konsumentorganisationer under ledning av kommissionen, genom 
att integrera pilotverksamheten i sådana projekt. Resultaten av den unionsomfattande testkampanj som 
Gemensamma forskningscentrumet kommer att genomföra under 2018 kommer att beaktas till fullo vid utform- 
ningen av pilotprojektets specifika verksamhet.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KLIMATPOLITIK 
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AVDELNING 34 

KLIMATPOLITIK 

Allmän sammanfattning av anslag (2020 och 2019) och genomförande (2018)  

Avdelning 
Kapitel 

Rubrik 
Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

34 01 ADMINISTRATIVA 
UTGIFTER FÖR POLITI- 
KOMRÅDET KLIM- 
ATPOLITIK 28 813 565 28 813 565 28 222 178 28 222 178 26 995 671,63 26 995 671,63 

34 02 KLIMATPOLITIK I UNIONEN 
OCH INTERNATIONELLT 142 386 888 81 190 000 136 880 000 80 217 500 127 756 483,08 58 527 692,69 

Avdelning 34 –  Totalt 171 200 453 110 003 565 165 102 178 108 439 678 154 752 154,71 85 523 364,32 
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AVDELNING 34 

KLIMATPOLITIK 

KAPITEL 34 01  —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KLIMATPOLITIK  

Artiklarna 1, 2, 3 och 5 redovisas i närmare detalj i kapitel XX 01 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 2018–2020 

34 01 ADMINISTRATIVA UTGIFTER 
FÖR POLITIKOMRÅDET 
KLIMATPOLITIK  

34 01 01 Utgifter för tjänstemän och till- 
fälligt anställda inom politi- 
kområdet Klimatpolitik  5,2 20 607 696 19 973 301 18 757 483,88 91,02  

34 01 02 Extern personal och andra 
administrativa utgifter till stöd 
för politikområdet Klimatpolitik  

34 01 02 01 Extern personal 5,2 1 874 741 1 837 932 1 926 680,—  102,77 

34 01 02 11 Andra administrativa utgifter 5,2 1 797 311 1 789 918 1 672 762,—  93,07  

Artikel 34 01 02 – Delsumma 3 672 052 3 627 850 3 599 442,—  98,02  

34 01 03 Utgifter för utrustning och 
tjänster för informations- och 
kommunikationsteknik inom 
politikområdet Klimatpolitik  5,2 1 351 817 1 339 027 1 501 716,46 111,09  

34 01 04 Stödutgifter för åtgärder och 
program inom politikområdet 
Klimatpolitik  

34 01 04 01 Stödutgifter för programmet för 
miljö och klimatpolitik (Life)  ‒  
Underprogram för klimatpolitik 2 3 182 000 3 282 000 3 137 029,29 98,59  

Artikel 34 01 04 – Delsumma 3 182 000 3 282 000 3 137 029,29 98,59  

Kapitel 34 01 –  Totalt 28 813 565 28 222 178 26 995 671,63 93,69  

34 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda inom politikområdet Klimatpolitik  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

20 607 696 19 973 301 18 757 483,88 
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KAPITEL 34 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KLIMATPOLITIK  (forts.) 

34 01 02 Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet Klimatpolitik  

34 01 02 01 Extern personal  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

1 874 741 1 837 932 1 926 680,—  

34 01 02 11 Andra administrativa utgifter  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

1 797 311 1 789 918 1 672 762,—  

34 01 03 Utgifter för utrustning och tjänster för informations- och kommunikationsteknik inom politikområdet 
Klimatpolitik  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

1 351 817 1 339 027 1 501 716,46  

34 01 04 Stödutgifter för åtgärder och program inom politikområdet Klimatpolitik  

34 01 04 01 Stödutgifter för programmet för miljö och klimatpolitik (Life) ‒  Underprogram för klimatpolitik  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

3 182 000 3 282 000 3 137 029,29  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka: 

—  Värdtjänster, underhåll, säkerhet, kvalitetssäkring, drift och support (hårdvara, programvara och tjänster) 
avseende it-system som stöder de klimatpolitiska målen, t.ex. unionens gemensamma register, unionens trans- 
aktionsförteckning, övervaknings-, rapporterings- och kontrollverktygen, auktionsplattformarna samt it-system 
som är knutna till genomförandet av lagstiftning på klimatområdet, t.ex. om rapportering och kvoter för 
användningen av fluorerade växthusgaser och licenser för och användning av ozonnedbrytande ämnen. 

—  Utveckling, underhåll, drift och support av lämpliga it-system för kommunikation, urval, utvärdering, över- 
vakning och rapportering av projekt och spridning av projektresultat inom ramen för Life-programmet. 
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KAPITEL 34 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KLIMATPOLITIK  (forts.)  

34 01 04  (forts.)  

34 01 04 01 (forts.)  

—  Rekrytering av it-experter internt för att stödja utveckling, underhåll, kvalitetssäkring och provning av samt 
säkerhet för väsentliga it-system till stöd för politiken.  

—  Tillhandahållande av tekniskt och administrativt bistånd avseende kommunikationsverksamhet, däribland 
anlitande av experter internt. 

Det är också avsett att stödja anordnandet av internationella klimatevenemang och aktiviteter i vilka unionen är part, 
samt förberedande arbete inför framtida internationella avtal om klimat- och ozonrelaterade frågor i vilka unionen 
deltar. 

Inkomster avsatta för särskilda ändamål kan ge upphov till ytterligare anslag under denna punkt i enlighet med 
artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund 

Se kapitel 34 02. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1293/2013 av den 11 december 2013 om inrättandet av ett 
program för miljö och klimatpolitik (Life) samt om upphävande av förordning (EG) nr 614/2007 (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 185). 
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KAPITEL 34 02  —  KLIMATPOLITIK I UNIONEN OCH INTERNATIONELLT  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

34 02 KLIMATPOLITIK I 
UNIONEN OCH 
INTERNATIONELLT  

34 02 01 Minskning av utsläpp 
av växthusgaser i 
unionen  2 80 328 388 42 000 000 77 100 000 41 600 000 74 400 000,— 28 251 925,51 67,27  

34 02 02 Motståndskraften mot 
klimatförändringar i 
unionen  2 44 350 000 22 500 000 41 500 000 22 700 000 38 000 000,— 18 887 416,79 83,94  

34 02 03 Bättre klimatstyrning 
och information på alla 
nivåer 2 16 298 500 15 000 000 15 855 000 13 500 000 13 995 301,88 10 123 901,17 67,49  

34 02 04 Bidrag till multilaterala 
och internationella 
klimatavtal  4 910 000 910 000 910 000 910 000 861 181,20 861 181,18 94,64  

34 02 05 Europeiska solidari- 
tetskåren  – Bidrag från 
Life-programmets 
underprogram för 
klimatåtgärder  2 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000,— 375 000,— 75,00  

34 02 51 Slutförande av tidigare 
program om klimat- 
åtgärder  2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 28 268,04  

34 02 77 Pilotprojekt och 
förberedande åtgärder  

34 02 77 03 Pilotprojekt  –  Studie om 
livscykeln hos elfordon, 
biobränslefordon och 
fordon som drivs med 
traditionellt bränsle 2 p.m. 280 000 p.m. 500 000 0,— 0,— 0 

34 02 77 05 Pilotprojekt  —  Koldio- 
xidlagring 2 p.m. p.m. 1 015 000 507 500  

Artikel 34 02 77 –  
Delsumma 

p.m. 280 000 1 015 000 1 007 500 0,— 0,— 0  

Kapitel 34 02  –  Totalt 142 386 888 81 190 000 136 880 000 80 217 500 127 756 483,08 58 527 692,69 72,09  
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KAPITEL 34 02  — KLIMATPOLITIK I UNIONEN OCH INTERNATIONELLT (forts.)  

34 02 01 Minskning av utsläpp av växthusgaser i unionen  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

80 328 388 42 000 000 77 100 000 41 600 000 74 400 000,— 28 251 925,51  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att finansiera åtgärder för att stödja unionens roll när det gäller att utarbeta, genomföra och 
kontrollera efterlevnaden av politik och lagstiftning om begränsning av klimatförändring. Det inbegriper över- 
vakning av integreringen i alla politikområden genom utveckling, testning och demonstration av politiska strategier 
eller förvaltningsstrategier, bästa praxis och lösningar för klimatet, till att förbättra kunskapsbasen om effektiva 
åtgärder för begränsning av klimatförändringar och öka möjligheterna att tillämpa dem i praktiken, till att underlätta 
utarbetandet och genomförandet av integrerade strategier och handlingsplaner på lokal, regional eller nationell nivå 
samt till att bidra till utveckling och demonstration av innovativ koldioxidsnål teknik och innovativa koldioxidsnåla 
system, metoder och instrument som kan upprepas, spridas eller integreras. 

De prioriteringar som kommer att beaktas handlar om att  

—  säkerställa genomförandet av unionens åtaganden enligt Kyotoprotokollet i förhållande till Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC), särskilt Parisavtalet och kommissionens meddelande av den 
2 mars 2016 Vägen efter Paris: en bedömning av Parisavtalets konsekvenser  som åtföljer förslaget till rådsbeslut 
om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Parisavtalet som antagits inom ramen för Förenta 
nationernas ramkonvention om klimatförändringar (COM(2016) 110 final),  

—  säkerställa unionens åtaganden enligt Montrealprotokollet om ozonnedbrytande ämnen, inklusive Kigaliän- 
dringen om en minskning av förbrukning och produktion av fluorkolväten, 

—  fortsätta genomföra det befintliga klimat och energipaketet, uppnåendet av klimat- och energimålet  ”20/20/20”  i 
Europa 2020-strategin och utvecklingen av spårningsmetoder för att övervaka klimatrelaterade utgifter inom 
ramen för införlivandemålet att  ”öka andelen klimatrelaterade utgifter till minst 20 % av den totala unions- 
budgeten under perioden 2014–2020”, med bidrag från olika politikområden,  

—  uppnå målsättningarna för energiunionen 2030 genom att främja utvecklingen av långsiktiga klimat- och 
energistrategier, ny politik och genomförandeåtgärder som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser med 
minst 40 % till år 2030, så att minst 32 % av energikällorna kommer att vara förnybara och att energieffek- 
tiviteten ska ha ökat med minst 32,5 %, med hänsyn till kommissionens meddelande av den 22 januari 2014 med 
titeln  ”En klimat- och energipolitisk ram för perioden 2020–2030” (COM(2014) 15 final), kommissionens 
meddelande av den 30 november 2016 med titeln  ”Ren energi för alla i EU” (COM(2016) 860 final) och 
kommissionens meddelande av den 28 november 2018 med titeln ”En ren jord åt alla En europeisk strategisk 
långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi” (COM(2018) 773 final). 
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KAPITEL 34 02  — KLIMATPOLITIK I UNIONEN OCH INTERNATIONELLT (forts.) 

34 02 01 (forts.)  

De åtgärder som finansieras genom Life kan genomföras med hjälp av verksamhetsbidrag, driftsbidrag, finansiella 
instrument, upphandlingsförfaranden eller andra insatser som behövs (artiklarna 17, 18, 21 och 22 i förordning (EU) 
nr 1293/2013), inbegripet  

—  samarbete med Eurocontrol om tillämpningen av unionens system för handel med utsläppsrätter på luftfarten,  

—  kostnader för utveckling, underhåll, drift och support (hårdvara, mjukvara och tjänster) av politiska stödsystem, 
särskilt men inte uteslutande unionens gemensamma register, unionens transaktionsförteckning och systemet för 
övervakning av ozonnedbrytande ämnen (ODS) och fluorerade gaser. 

Minst 81 % av budgetmedlen för Life-programmet ska tilldelas projekt som får stöd genom verksamhetsbidrag eller, 
i förekommande fall, finansieringsinstrument (artikel 17.4 i förordning (EU) nr 1293/2013). 

Det ska vara möjligt att vid behov kunna samarbeta med relevanta internationella organisationer samt deras institut 
och organ för att uppnå klimatpolitikens mål. 

Inkomster avsatta för särskilda ändamål kan ge upphov till ytterligare anslag under denna artikel i enlighet med 
artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1293/2013 av den 11 december 2013 om inrättandet av ett 
program för miljö och klimatpolitik (Life) samt om upphävande av förordning (EG) nr 614/2007 (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 185), särskilt artikel 14.  

34 02 02 Motståndskraften mot klimatförändringar i unionen 

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

44 350 000 22 500 000 41 500 000 22 700 000 38 000 000,—  18 887 416,79 
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KAPITEL 34 02  — KLIMATPOLITIK I UNIONEN OCH INTERNATIONELLT (forts.)  

34 02 02  (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att finansiera åtgärder för att stödja unionens roll när det gäller att utarbeta, genomföra och 
kontrollera efterlevnaden av politik och lagstiftning om anpassning av klimatförändring. Det inbegriper övervakning 
av integreringen i alla politikområden genom utveckling, testning och demonstration av politiska strategier eller 
förvaltningsstrategier, bästa praxis och lösningar för klimatet, till att förbättra kunskapsbasen om effektiva åtgärder 
för begränsning av klimatförändringar och öka möjligheterna att tillämpa dem i praktiken, till att underlätta 
utarbetandet och genomförandet av integrerade strategier och handlingsplaner på lokal, regional eller nationell nivå 
samt till att bidra till utveckling och demonstration av innovativ koldioxidsnål teknik och innovativa koldioxidsnåla 
system, metoder och instrument som kan upprepas, spridas eller integreras med beaktande av följande prioriteter:  

—  Utveckla ny politik och fortsätta genomförandet av ett motståndskraftigt koldioxidsnålt samhälle, i linje med 
kommissionens meddelande av den 16 april 2013 En EU-strategi för klimatanpassning  (COM(2013) 216 final) 
för att främja övergången till en ekonomi och ett samhälle som präglas av koldioxidsnålhet och klimattålighet.  

—  Säkerställa genomförandet av unionens åtaganden enligt Kyotoprotokollet i förhållande till Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC), med beaktande av kommissionens meddelande av den 
2 mars 2016 Vägen efter Paris:  en bedömning av Parisavtalets konsekvenser som åtföljer förslaget till rådsbeslut 
om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Parisavtalet som antagits inom ramen för Förenta 
nationernas ramkonvention om klimatförändringar (COM(2016) 110 final).  

—  Utnyttja de bidrag som många andra unionspolitikområden (i synnerhet sammanhållningspolitiken, jordbruks- 
och landsbygdsutvecklingspolitiken, programmen för forskning och innovation, transport och energi, externa 
åtgärder osv.) kan ge till klimatåtgärder, särskilt genom åtgärder för införlivande och anpassning,  

—  Utveckla innovativa stödmekanismer för att till fullo utnyttja den nya teknikens potential, begränsa de förluster 
som orsakas av händelser som följer av klimatförändringarna, exempelvis omfattande torka, översvämningar och 
extrema klimathändelser, samt utveckla unionens kapacitet att förebygga och vidta åtgärder vid katastrofer. 

—  Stödja utvecklingen av klimatsäkringsverktyg för investeringar, katastrofriskbedömningar av program och 
åtgärder som riskförsäkringar för att öka anpassningsförmågan och motståndskraften mot klimatförändringar, 
även genom spårningsmetoder för att övervaka klimatrelaterade utgifter inom ramen för införlivandemålet att  
”öka andelen klimatrelaterade utgifter till minst 20 % av den totala unionsbudgeten under perioden 2014–2020”, 
med bidrag från olika politikområden.  

—  Stödja de globala och regionala borgmästaravtalen för klimat och energi. 

De åtgärder som finansieras genom Life kan genomföras med hjälp av bidrag, finansiella instrument, upphandlings- 
förfaranden eller andra former av interventioner som behövs (artiklarna 17, 18, 21 och 22 i förordning (EU) nr 1293/ 
2013). 

Minst 81 % av budgetmedlen för Life-programmet ska tilldelas projekt som får stöd genom verksamhetsbidrag eller, 
i förekommande fall, finansieringsinstrument (artikel 17.4 i förordning (EU) nr 1293/2013). 

Det ska vara möjligt att vid behov kunna samarbeta med relevanta internationella organisationer samt deras institut 
och organ för att uppnå klimatpolitikens mål. 
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KAPITEL 34 02  — KLIMATPOLITIK I UNIONEN OCH INTERNATIONELLT (forts.) 

34 02 02 (forts.)  

Inkomster avsatta för särskilda ändamål kan ge upphov till ytterligare anslag under denna artikel i enlighet med 
artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1293/2013 av den 11 december 2013 om inrättandet av ett 
program för miljö och klimatpolitik (Life) samt om upphävande av förordning (EG) nr 614/2007 (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 185), särskilt artikel 15.  

34 02 03 Bättre klimatstyrning och information på alla nivåer 

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

16 298 500 15 000 000 15 855 000 13 500 000 13 995 301,88 10 123 901,17  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att finansiera åtgärder för att stödja unionens roll i fråga om bättre klimatförvaltning genom 
ökad delaktighet för berörda parter, bland annat ideella föreningar och organisationer, i utvecklingen och genom- 
förandet av politik, kapacitetsutveckling, information, främjande av politik/lagstiftning inom klimatsektorn samt 
kunskap om hållbar utveckling, stöd till kommunikation, förvaltning och spridning av information, underlätta 
kunskapsdelning, om lyckade klimatlösningar och metoder, bland annat utveckling av plattformar bland berörda 
parter via samarbetsplattformar, samt bidrag till effektivare efterlevnad av klimatlagstiftning, inte minst genom att 
främja utveckling och spridning av bästa praxis och strategier (”framgångshistorier”). 

Följande prioriteringar kommer att beaktas:  

—  Fortsätta genomföra det befintliga klimat och energipaketet, uppnåendet av klimat- och energimålet  ”20/20/20”  i 
Europa 2020-strategin.  

—  Genomföra Parisavtalet från 2015 om klimatförändringar samt uppnå målsättningarna för energiunionen 2030 
genom att främja utvecklingen av långsiktiga klimat- och energistrategier, ny politik och genomförandeåtgärder 
som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser med minst 40 % på inhemsk nivå, införa minst 32 % 
förnybara energikällor och öka energieffektiviteten med minst 32,5 % till år 2030, med hänsyn till kommis- 
sionens meddelande av den 22 januari 2014 med titeln ”En klimat- och energipolitisk ram för perioden 
2020–2030” (COM(2014) 15 final) och kommissionens meddelande av den 28 november 2018 med titeln  ”En 
ren jord åt alla En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klim- 
atneutral ekonomi” (COM(2018) 773 final).  

—  Utveckling av politik och fortsatt genomförande i linje med kommissionens meddelande av den 16 april 2013 En 
EU-strategi för klimatanpassning  (COM(2013) 216 final) för att främja övergången till en ekonomi och ett 
samhälle som präglas av koldioxidsnålhet och klimattålighet. 
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KAPITEL 34 02  — KLIMATPOLITIK I UNIONEN OCH INTERNATIONELLT (forts.)  

34 02 03  (forts.) 

—  Genomföra Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 av den 11 december 2018 om styrningen 
av energiunionen och av klimatåtgärder, vilken kräver att medlemsstaterna ska inrätta en tioårig integrerad 
nationell energi- och klimatplan för perioden 2021-2030. 

—  Främjande av icke-statliga organisationer som är aktiva främst inom området för klimatåtgärder på europeisk 
nivå och som deltar i utarbetandet och genomförandet av unionens politik och lagstiftning som syftar till att 
stärka icke-statliga organisationers deltagande i dialogförfarandet avseende beslut om klimatåtgärder och dess 
genomförande, och i den europeiska standardiseringsprocessen för att säkerställa en jämlik representation bland 
intressenter och systematisk integrering av klimatrelaterade aspekter. 

Utgifter för tekniskt stöd i samband med projekturval och övervakning, utvärdering och revision av projekt inom 
Life (inklusive icke-statliga organisationer som får stöd via driftsbidrag) kan också finansieras via detta anslag. 

De åtgärder som finansieras genom Life kan genomföras med hjälp av bidrag, finansiella instrument eller upphand- 
lingsförfaranden som behövs (artiklarna 17, 18, 21 och 22 i förordning (EU) nr 1293/2013). 

Minst 81 % av budgetmedlen för Life-programmet ska tilldelas projekt som får stöd genom verksamhetsbidrag eller, 
i förekommande fall, finansieringsinstrument (artikel 17.4 i förordning (EU) nr 1293/2013). 

Det ska vara möjligt att vid behov kunna samarbeta med relevanta internationella organisationer samt deras institut 
och organ för att uppnå klimatpolitikens mål. 

Inkomster avsatta för särskilda ändamål kan ge upphov till ytterligare anslag under denna artikel i enlighet med 
artikel 22.1 i budgetförordningen.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1293/2013 av den 11 december 2013 om inrättandet av ett 
program för miljö och klimatpolitik (Life) samt om upphävande av förordning (EG) nr 614/2007 (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 185), särskilt artikel 16.  

34 02 04 Bidrag till multilaterala och internationella klimatavtal  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

910 000 910 000 910 000 910 000 861 181,20 861 181,18 
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KAPITEL 34 02  — KLIMATPOLITIK I UNIONEN OCH INTERNATIONELLT (forts.) 

34 02 04 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka obligatoriska och frivilliga bidrag till ett antal internationella konventioner, protokoll 
och avtal i vilka unionen är part samt förberedande arbete rörande framtida internationella avtal i vilka unionen 
deltar. 

I vissa fall ingår bidragen till senare protokoll i bidragen till grundkonventionen.  

Rättslig grund  

Rådets beslut 88/540/EEG av den 14 oktober 1988 om ingående av Wienkonventionen för skydd av ozonskiktet och 
Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet (EGT L 297, 31.10.1988, s. 8). 

Rådets beslut 94/69/EG av den 15 december 1993 om slutande av Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändring (EGT L 33, 7.2.1994, s. 11). 

Rådets beslut 2002/358/EG av den 25 april 2002 om godkännande, på Europeiska gemenskapens vägnar, av 
Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, och gemensamt fullgörande av 
åtaganden inom ramen för detta (EGT L 130, 15.5.2002, s. 1).  

34 02 05 Europeiska solidaritetskåren  –  Bidrag från Life-programmets underprogram för klimatåtgärder  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

500 000 500 000 500 000 500 000 500 000,—  375 000,—  

Anmärkningar  

Anslaget är avsett att täcka de ekonomiska bidragen från Life-programmets underprogram för klimatåtgärder till 
Europeiska solidaritetskåren i enlighet med dess allmänna och särskilda mål. 

Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt artikel 82 och protokoll nr 32, ska läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa belopp  –  som 
härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen  –  utgör inkomster avsatta för 
särskilda ändamål i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 b), e) och f) i budgetförordningen, och medför 
avsättning av motsvarande anslag till denna del i utgiftsberäkningen och användning av dessa enligt bilagan 
”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”, som ingår i den allmänna budgeten. 
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KAPITEL 34 02  — KLIMATPOLITIK I UNIONEN OCH INTERNATIONELLT (forts.)  

34 02 05  (forts.) 

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1293/2013 av den 11 december 2013 om inrättandet av ett 
program för miljö och klimatpolitik (Life) samt om upphävande av förordning (EG) nr 614/2007 (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 185), särskilt artikel 16. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1475 av den 2 oktober 2018 om fastställande av den rättsliga 
ramen för den europeiska solidaritetskåren och om ändring av förordning (EU) nr 1288/2013, förordning (EU) nr 
1293/2013 och beslut nr 1313/2013/EU (EUT L 250, 4.10.2018, s. 1).  

34 02 51 Slutförande av tidigare program om klimatåtgärder  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 28 268,04  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år som följer av de allmänna målen 
för programmet Life+, särskilt avseende åtgärder för att stödja kommissionen i dess arbete med att initiera 
utformningen och genomförandet av politik och lagstiftning på området klimatåtgärder.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 614/2007 av den 23 maj 2007 om det finansiella instrumentet för 
miljön (Life+) (EUT L 149, 9.6.2007, s. 1).  

34 02 77 Pilotprojekt och förberedande åtgärder  

34 02 77 03 Pilotprojekt –  Studie om livscykeln hos elfordon, biobränslefordon och fordon som drivs med traditionellt bränsle  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. 280 000 p.m. 500 000 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från föregående år avseende pilotprojektet. 
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KAPITEL 34 02  — KLIMATPOLITIK I UNIONEN OCH INTERNATIONELLT (forts.) 

34 02 77 (forts.)  

34 02 77 03 (forts.) 

Rättslig grund 

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

34 02 77 05 Pilotprojekt —  Koldioxidlagring  

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. 1 015 000 507 500 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år inom pilotprojektet. 

Koldioxidnivåerna i atmosfären har ökat kraftigt under de senaste 250 åren och koldioxidinfångningen i atmosfären 
kan vara ett viktigt verktyg för att begränsa den globala uppvärmningen. Att minska utsläppen av växthusgaser, 
hejda avskogningen och förhindra de negativa effekterna av förändrad markanvändning är avgörande för att uppnå 
unionens långsiktiga klimatmål. Fler verktyg kan dock läggas till verktygslådan för att mer effektivt bekämpa 
effekterna av den globala uppvärmningen. Mängden koldioxid i atmosfären måste också minskas, och det är där 
koldioxidinfångning kan visa sig användbar. Det är allmänt erkänt att koldioxidbindning i biomassa och mark anses 
utgöra en av nyckellösningarna. Det saknas dock en global ekonomisk modell för att omsätta detta i praktiken. 

Projektet kommer att undersöka och skapa ett hållbart, allmänt accepterat och mätbart koncept för lagring av 
koldioxid. Konceptet är inriktat på koldioxidbindning i biomassa, såsom skog, och i mark, såsom kolbindning under 
jord, t.ex. i rötter. Fokus ligger främst på koldioxidbindning i skog, eftersom det finns många pågående under- 
sökningar och projekt om kolinnehåll i mark. Pilotprojektet kommer att kartlägga ett koncept som kan användas som 
en hållbar metod för begränsning av klimatförändringar, och därefter skapa affärsmässiga förutsättningar för företag 
att investera i skogsodling. Detta skulle praktiskt kunna ske genom att t.ex. ett oljebolag tillåts uppfylla en del av sitt 
årliga krav om minskning av växthusgasutsläppen eller kravet på blandning av biodrivmedel baserat på energi/ 
volym genom en kontrollerad och uppmätt nyetablerad kolsänka (t.ex. skog, ton av koldioxid som bundits). 

III/1450 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
AVDELNING 34 —  KLIMATPOLITIK

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

KAPITEL 34 02  — KLIMATPOLITIK I UNIONEN OCH INTERNATIONELLT (forts.)  

34 02 77  (forts.) 

34 02 77 05 (forts.)  

Klimatförändringarna är ett globalt fenomen, och det gör ingen skillnad var i världen växthusgaser släpps ut eller tas 
upp. Småskaliga pilotprojekt genomförs i Marocko. Storskaliga skogsodlingsprojekt i utvecklingsländer utanför 
unionen, dvs. i ursprungsländerna för migration till unionen, i viktiga konfliktområden och/eller i länder med 
markkvalitetsproblem kan medföra många fördelar. De begränsar inte bara de globala klimatförändringarna, utan 
gynnar också lokalsamhällena genom att motverka erosion och ökenspridning, stödja livsmedelsproduktionen och 
potentiellt minska migrationstrycket till unionen. I den nuvarande förordningen om markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk erkänns endast medlemsstaternas nationella förvaltningsåtgärder. Skogsodling och 
andra direkta åtgärder som främjar avlägsnandet av koldioxid från atmosfären som t.ex. ett europeiskt företag vidtar i 
ett tredjeland bör i stället räknas med i nettokrediterna för den medlemsstat där företaget är registrerat. Detta 
förhållningssätt skulle kunna möjliggöra ytterligare ändringar av de skyldigheter som t.ex. energiföretag har enligt 
unionens eller medlemsstaternas bestämmelser, så att fokus ligger på faktiska minskningar av växthusgasutsläppen 
snarare än på stränga krav på blandning. Målet är att göra denna typ av kolsänkningsåtgärder i tredjeländer 
ekonomiskt attraktiva för företag och andra aktörer i Europa, utan att det utesluter begränsningsåtgärder på 
unionens territorium. 

Projektet gäller alla nödvändiga framgångsfaktorer, alltifrån regleringsaspekter, inklusive testning och verifiering av 
metoder för att mäta kolsänkor, till hållbarhet, tekniska genomförbarhetsstudier samt småskaliga pilotprojekt för 
bevattning, markförbättring och urval av växter. Småskaliga pilotprojekt i Marocko kommer främst att inriktas på att 
finna snabbväxande trädslag som kan dra nytta av markförbättring och bevattning. Samodling av olika arter, t.ex. 
samodling med baljväxter, kommer inte att genomföras i projektet, men kunskaper som erhållits tack vare andra 
projekt, såsom CLIMA, kan studeras genom en litteraturgenomgång och genomföras i storskaliga projekt i nästa fas. 
Andra typer av odlingsmetoder för kollager i marken kommer inte heller att ingå i projektet. 

Under projektet kommer metoderna för mätning och kontroll av koldioxidinfångningen att undersökas. Detta är ett 
av projektets viktigaste områden, eftersom mätningen av koldioxid ger grund för storskalig användning och 
kommersiell användning av koldioxidbindning. I framtiden bör man mäta den mängd koldioxid som binds i 
enlighet med internationella och kontrollerade metoder för att få exakta och tillförlitliga uppgifter (t.ex. IPCC:s 
riktlinjer för mätning av kolsänkor (Mellanstatliga panelen för klimatförändringar)). Hela processen måste 
kontrolleras regelbundet och granskas för att säkerställa efterlevnad av lagstiftningen. Syftet med projektet är i 
praktiken att vidta alla nödvändiga åtgärder för att få till stånd ändringar i lagstiftningen på unionsnivå som ger 
företag möjlighet till kommersiell koldioxidbindning i tredjeländer. Nödvändiga åtgärder inkluderar undersökningar 
av mätning av kolsänkor och kontrollåtgärder, undersökning av lagstiftning och alla undersökningar som behövs när 
det gäller ändringar av unionslagstiftningen och uppfyllande av kraven i IPCC:s riktlinjer.  

Rättslig grund  

Pilotprojekt enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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AVDELNING 40  

RESERVER  
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AVDELNING 40 

RESERVER 

Allmän sammanfattning av anslag (2020 och 2019) och genomförande (2018)  

Avdelning 
Kapitel 

Rubrik 
Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

40 01 RESERVER FÖR ADMINIS- 
TRATIVA UTGIFTER p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,— 

40 02 RESERVER FÖR ÅTGÄRDS- 
ANSLAG 648 194 306 463 388 306 1 284 777 650 677 788 650 0,— 0,— 

40 03 NEGATIV RESERV p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,— 

Avdelning 40  –  Totalt 648 194 306 463 388 306 1 284 777 650 677 788 650 0,— 0,— 
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AVDELNING 40 

RESERVER 

KAPITEL 40 01 — RESERVER FÖR ADMINISTRATIVA UTGIFTER 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 2018–2020 

40 01 RESERVER FÖR ADMINIS- 
TRATIVA UTGIFTER  

40 01 40 Reserv för administrativa utgifter  p.m. p.m. 0,— 

40 01 42 Reserv för oförutsedda utgifter  5,2 p.m. p.m. 0,— 

Kapitel 40 01 –  Totalt p.m. p.m. 0,— 

40 01 40 Reserv för administrativa utgifter  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

De anslag som är uppförda under denna artikel är endast preliminära och kan bara användas efter det att de har förts 
över till andra budgetposter enligt bestämmelserna i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

40 01 42 Reserv för oförutsedda utgifter  

Siffror (Icke-differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  
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KAPITEL 40 02  —  RESERVER FÖR ÅTGÄRDSANSLAG  

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 % 
Betalnin- 

gar 
2018–  
2020 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

40 02 RESERVER FÖR 
ÅTGÄRDSANSLAG  

40 02 40 Icke-differentierade 
anslag  p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

40 02 41 Differentierade anslag  110 431 306 104 888 306 757 529 650 326 288 650 0,—  0,—  0  

40 02 42 Reserv för katastrof- 
bistånd  9 358 500 000 358 500 000 351 500 000 351 500 000 0,—  0,—  0  

40 02 43 Reserv för Europeiska 
fonden för justering för 
globaliseringseffekter  9 179 263 000 p.m. 175 748 000 p.m. 0,—  0,—  

Kapitel 40 02  –  Totalt 648 194 306 463 388 306 1 284 777 650 677 788 650 0,—  0,—  0  

40 02 40 Icke-differentierade anslag  

Siffror (Icke-differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Anslagen i avdelningen ”Reserver” avser endast följande båda situationer: a) om det ännu inte finns någon 
grundläggande rättsakt för den berörda åtgärden i det skede då budgeten upprättas, eller b) om det finns en allvarligt 
grundad osäkerhet om huruvida de anslag som förts in under de berörda driftsposterna är tillräckliga, eller kan 
genomföras enligt principen om sund ekonomisk förvaltning. Anslagen i denna artikel får bara användas efter 
överföring enligt det förfarande som anges i artikel 30 i budgetförordningen avseende a och artikel 31 avseende b. 

De samlade anslagen är fördelade på följande sätt (åtaganden och betalningar):  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

40 02 41 Differentierade anslag 

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

110 431 306 104 888 306 757 529 650 326 288 650 0,— 0,—  
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KAPITEL 40 02 — RESERVER FÖR ÅTGÄRDSANSLAG  (forts.)  

40 02 41  (forts.) 

Anmärkningar  

Anslagen i avdelningen ”Reserver” avser endast följande båda situationer: a) om det ännu inte finns någon 
grundläggande rättsakt för den berörda åtgärden i det skede då budgeten upprättas, eller b) om det finns en allvarligt 
grundad osäkerhet om huruvida de anslag som förts in under de berörda driftsposterna är tillräckliga, eller kan 
genomföras enligt principen om sund ekonomisk förvaltning. Anslagen i denna artikel får bara användas efter 
överföring enligt det förfarande som anges i artikel 31 i budgetförordningen. 

De samlade anslagen är fördelade på följande sätt (åtaganden och betalningar): 

1. Artikel 11 03 01 

Upprättande av en styrningsram för fiske- 
verksamhet för unionsfiskefartyg som är 
verksamma i tredjeländers vatten 84 743 000 79 200 000 

2. Artikel 18 02 07 

Europeiska unionens byrå för den operativa 
förvaltningen av storskaliga it-system inom 
området med frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) 1 003 000 1 003 000 

3. Artikel 18 03 02 Europeiska stödkontoret för asylfrågor 24 685 306 24 685 306 

Totalt 110 431 306 104 888 306  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

40 02 42 Reserv för katastrofbistånd  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

358 500 000 358 500 000 351 500 000 351 500 000 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Syftet med reserven för katastrofbistånd är att snabbt kunna ingripa vid specifika stödbehov i tredjeländer till följd 
av händelser som inte kunde förutses när budgeten upprättades, först och främst i form av humanitära insatser, men 
även genom civil krishantering och skydd och, när omständigheterna så kräver, i situationer där det uppstår ett 
särskilt starkt migrationstryck vid unionens yttre gränser. 
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KAPITEL 40 02  —  RESERVER FÖR ÅTGÄRDSANSLAG  (forts.)  

40 02 42  (forts.)  

Det årliga belopp som ingår i reserven är 280 000 000 EUR (i 2011 års priser) och det får användas fram till år n+1 i 
enlighet med budgetförordningen. Reserven ska föras in i unionens allmänna budget som ett preliminärt anslag. De 
delar av det årliga beloppet som härrör från föregående år ska utnyttjas först. Den del av det årliga beloppet från år n 
som inte utnyttjats år n+1 ska förfalla.  

Rättslig grund  

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om fastställande av den fleråriga 
budgetramen för åren 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).  

40 02 43 Reserv för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter 

Siffror (Differentierade anslag)  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

179 263 000 p.m. 175 748 000 p.m. 0,— 0,—  

Anmärkningar  

Denna reserv är avsedd att täcka Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, så att unionen ska kunna 
visa solidaritet med och stödja arbetstagare som blivit arbetslösa och egenföretagare vars verksamhet har upphört till 
följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln på grund av globaliseringen, som en följd av den 
globala finansiella och ekonomiska krisen som behandlas i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/ 
2013 eller som en följd av en ny global finansiell och ekonomisk kris, och att tillhandahålla ekonomiskt stöd som 
hjälper arbetstagarna att varaktigt återintegreras på arbetsmarknaden. 

Metoderna för att avsätta anslag till denna reserv och ta fonden i anspråk fastställs i punkt 13 i det interinstitutionella 
avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i 
budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för 
justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006 (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 855), och särskilt artikel 1.  

Referensrättsakter  

Interinstitutionellt avtal av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om samarbete 
i budgetfrågor och om sund ekonomisk förvaltning (EUT C 373, 20.12.2013, s. 1). 
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KAPITEL 40 03 — NEGATIV RESERV 

Avdelning 
Kapitel 
Artikel 
Punkt 

Rubrik BR 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 
% 

Betalningar 
2018–2020 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

40 03 NEGATIV RESERV  

40 03 01 Negativ reserv  8 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 

Kapitel 40 03  –  Totalt p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 

40 03 01 Negativ reserv  

Siffror (Differentierade anslag) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—  0,—  

Anmärkningar  

Principen för en negativ reserv fastställs i artikel 50 i budgetförordningen. Reserven ska utnyttjas före budgetårets 
slut genom överföring enligt det förfarande som anges i artiklarna 30 och 31 i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens 
allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) 
nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/ 
EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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BILAGOR 
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EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET  

Enligt avtalet om inrättandet av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet deltar Eftastaterna (utom Schweiz) i flera av unionens 
politikområden som täcks av underrubrik 1a och rubrikerna 2, 3, 4 och 5 i den fleråriga budgetramen, mot ett ekonomiskt bidrag till 
driftsanslagen som beräknas med hjälp av en ”proportionalitetsfaktor”. Denna proportionalitetsfaktor är lika med summan av de tal 
som fås när man dividerar varje Eftastats BNP till marknadspris med BNP till marknadspris för EU:s samtliga medlemsstater plus 
samma BNP för den aktuella Eftastaten. 

För 2020 beräknas proportionalitetsfaktorn till 2,45 % (på grundval av 2018 års siffror), dvs. 2,27 % för Norge, 0,14 % för Island och 
0,04 % för Liechtenstein. 

Dessa ekonomiska bidrag kommer inte formellt att föras in i budgeten. I varje post som avser verksamheter med bidrag från 
Eftastaterna kommer det att hänvisas till detta i en anmärkning. En sammanfattande tabell med de aktuella budgetrubrikerna samt 
storleken på varje Eftastats bidrag per budgetrubrik publiceras som en bilaga till unionens allmänna budget. Det sammanlagda 
bidraget från Eftastaterna till driftsdelen i 2020 års budget beräknas till omkring 471 879 349 euro i åtagandebemyndiganden. 
Eftastaterna delar också de administrativa utgifter som är direkt knutna till genomförandet av åtgärderna i fråga. Uppgifterna om 
bidragen från Eftastaterna och de rubriker som kommer att beröras kommer att tas upp med dessa länder och bör följaktligen betraktas 
som preliminära. 
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Proportional- 
itetsfak- 
tor (*) 

Delfinansier- 
ing ( 1 ) 

Budgetrubrik Benämning 
2020 års budget Bidrag från Eftastaterna 

Noter 
Åtaganden ( 2 ) Betalningar ( 3 ) Åtaganden Betalningar 

XX 01 02 01 Extern personal vid institutionen 137 922 000 137 922 000 177 012 177 012 

XX 01 02 11 
Andra administrativa utgifter för institu- 
tionen 141 313 000 141 313 000 672 000 672 000 

26 01 22 02 Förvärv och hyra av byggnader i Bryssel 212 404 000 212 404 000 438 197 438 197 

26 01 22 03 Utgifter för byggnader i Bryssel 77 681 000 77 681 000 160 259 160 259 

26 01 23 02 
Förvärv och hyra av byggnader i 
Luxemburg 45 239 000 45 239 000 93 329 93 329 

26 01 23 03 Utgifter för byggnader i Luxemburg 16 100 000 16 100 000 33 215 33 215 

DELSUMMA FÖR DEN ADMINIS- 
TRATIVA DELEN 

630 659 000 630 659 000 1 574 012 1 574 012  

2,45 % 01 04 51 
Slutförande av program för små och 
medelstora företag (före 2014) p.m. 13 100 000 p.m. 320 950 

0,14 % 02 01 04 01 

Stödutgifter för programmet för företagens 
konkurrenskraft och små och medelstora 
företag 3 117 349 3 117 349 4 364 4 364 

2,27 % 02 01 04 03 
Stödutgifter för de europeiska satellitnavi- 
geringsprogrammen 3 500 000 3 500 000 79 450 79 450 

2,41 % 02 01 04 04 
Stödutgifter för det europeiska jordobserv- 
ationsprogrammet (Copernicus) 3 000 000 3 000 000 72 300 72 300 

2,41 % 02 01 05 01 

Utgifter för tjänstemän och tillfälligt 
anställda som genomför forsknings- och 
innovationsprogrammen  – Horisont 2020 7 745 000 7 745 000 186 655 186 655 

2,41 % 02 01 05 02 
Extern personal som genomför forsknings- 
och innovationsprogram –  Horisont 2020 2 556 000 2 556 000 61 600 61 600 

2,41 % 02 01 05 03 

Andra administrativa utgifter för 
forsknings- och innovationsprogram  –  
Horisont 2020 2 500 000 2 500 000 60 250 60 250 

0,14 % 02 01 06 01 

Genomförandeorganet för små och 
medelstora företag  –  Bidrag från 
programmet för företagens konkurrenskraft 
och små och medelstora företag (Cosme) 10 526 223 10 526 223 14 737 14 737 

0,14 % 02 02 01 

Främjande av entreprenörskap och 
förbättring av unionsföretagens konkurren- 
skraft och marknadstillträde 135 298 400 143 261 000 189 418 200 565 
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0,14 % 02 02 02 

Förbättra små och medelstora företags 
tillgång till finansiering i form av eget 
kapital och lån 264 160 000 210 000 000 369 824 294 000 

2,45 % 98,3 % 02 02 51 
Slutförande av tidigare verksamheter inom 
konkurrenskraft och entreprenörskap p.m. p.m. p.m. p.m. 

Bygger på deltag- 
andegraden, 
eftersom budget- 
posten både avser 
poster där Efta 
deltar och poster 
där Efta inte 
deltar. 

2,45 % 02 03 01 
Verksamhet och utveckling avseende den 
inre marknaden för varor och tjänster 32 027 000 26 610 000 p.m. p.m. 

Årligt handling- 
sprogram under 
förutsättning att 
avtal ingås om 
Eftastaternas 
deltagande. 

2,45 % 02 03 03 
Europeiska kemikaliemyndigheten  – Kemi- 
kalielagstiftning 59 827 657 59 827 657 1 465 778 1 465 778 

2,45 % 02 03 04 
Verktyg för förvaltning av den inre 
marknaden 3 675 000 3 600 000 p.m. p.m. 

Årligt handling- 
sprogram under 
förutsättning att 
avtal ingås om 
Eftastaternas 
deltagande. 

2,41 % 02 04 02 01 Ledarskap i rymden 214 373 454 204 450 000 5 166 400 4 927 245 

2,41 % 02 04 02 02 
Bättre tillgång till riskfinansiering för 
investeringar i forskning och innovation p.m. p.m. p.m. p.m. 

2,41 % 02 04 02 03 
Ökad innovation i små och medelstora 
företag 50 601 570 45 197 000 1 219 498 1 089 248 

2,41 % 02 04 03 01 
Mot en resurseffektiv, klimattålig ekonomi 
och en hållbar försörjning av råvaror 93 815 989 68 500 000 2 260 965 1 650 850 

2,45 % 02 04 51 

Slutförande av tidigare forskningsram- 
program –  Sjunde ramprogrammet  –  EG 
(2007–2013) p.m. p.m. p.m. p.m. 

2,45 % 02 04 52 
Slutförande av tidigare forskningsram- 
program (före 2007) p.m. p.m. p.m. p.m. 

2,45 % 02 04 53 

Slutförande av ramprogrammet för konkur- 
renskraft och innovation  –  Innovationsdelen 
(2007–2013) p.m. p.m. p.m. p.m. 

2,45 % 02 04 77 03 
Förberedande åtgärd för försvarsrelaterad 
forskning p.m. 18 000 000 0 408 600 

2,27 % 02 05 01 

Utveckling och tillhandahållande av infras- 
truktur och tjänster för global satellitnavi- 
gering (Galileo) till 2020 957 528 300 750 000 000 21 735 892 17 025 000 

2,27 % 02 05 02 

Tillhandahållande av satellitbaserade 
tjänster för ökade prestanda hos GPS så att 
de gradvis täcker hela Europeiska civila 
luftfartskonferensens (ECAC) region till 
2020 (Egnos) 246 000 000 200 000 000 5 584 200 4 540 000 
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2,27 % 02 05 11 Europeiska byrån för GNSS 34 232 619 34 232 619 777 080 777 080 

2,27 % 02 05 51 
Slutförande av europeiska satellitnaviger- 
ingsprogram (Egnos och Galileo) p.m. p.m. p.m. p.m. 

2,41 % 02 06 01 

Operativa tjänster som bygger på 
rymdbaserade observationer och jord- 
baserade data (Copernicus) 132 356 000 133 000 000 3 189 780 3 205 300 

2,41 % 02 06 02 
Uppbyggnad av en självständig jordobserv- 
ationskapacitet för EU (Copernicus) 511 591 000 416 000 000 12 329 343 10 025 600 

2,41 % 04 01 04 02 
Stödutgifter för Programmet för syssel- 
sättning och social innovation 2 500 000 2 500 000 60 250 60 250 

2,45 % 04 03 01 03 

Fri rörlighet för arbetstagare, samordning av 
de sociala trygghetssystemen och åtgärder 
till förmån för migrerande arbetstagare, 
inklusive från tredjeländer 9 423 000 9 000 000 p.m. p.m. 

Årligt handling- 
sprogram under 
förutsättning att 
avtal ingås om 
Eftastaternas 
deltagande. 

2,41 % 04 03 02 01 

Progress –  Stöd till utveckling, genom- 
förande, övervakning och utvärdering av 
unionens sysselsättnings- och socialpolitik 
samt lagstiftning om arbetsvillkor 78 400 000 59 400 000 1 889 440 1 431 540 

2,41 % 04 03 02 02 

Eures ‒  Främja arbetstagarnas frivilliga 
geografiska rörlighet och stärka sysselsättn- 
ingsmöjligheterna 22 476 491 22 000 000 541 683 530 200 

0,14 % 04 03 02 03 

Mikrofinansiering och socialt entrepre- 
nörskap  ‒  Öka tillgången och tillgän- 
gligheten till finansiering för juridiska och 
fysiska personer, särskilt dem som befinner 
sig längst från arbetsmarknaden, och sociala 
företag 15 735 000 23 000 000 22 029 32 200 

2,45 % 04 03 12 Europeiska arbetsmiljöbyrån 15 507 072 15 507 072 379 923 379 923 

2,45 % 04 03 51 Slutförande av Progress p.m. p.m. p.m. p.m. 

2,45 % 04 03 52 Slutförande av Eures p.m. p.m. p.m. p.m. 
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2,45 % 4,53 % 04 03 53 Slutförande av annan verksamhet p.m. p.m. p.m. p.m. 

Bygger på deltag- 
andegraden, 
eftersom budget- 
posten både avser 
poster där Efta 
deltar och poster 
där Efta inte 
deltar. 

2,41 % 05 01 05 01 

Utgifter avseende tjänstemän och tillfälligt 
anställda som genomför program för 
forskning och innovation  –  Horisont 2020 1 677 651 1 677 651 40 431 40 431 

2,41 % 05 01 05 02 
Extern personal som genomför program för 
forskning och innovation –  Horisont 2020 462 336 462 336 11 142 11 142 

2,41 % 05 01 05 03 

Andra administrativa utgifter för program 
för forskning och innovation –  Horisont 
2020 400 000 400 000 9 640 9 640 

2,41 % 05 09 03 01 

Säkerställa tillräcklig försörjning av säkra 
och högkvalitativa livsmedel och andra 
biobaserade produkter 322 162 041 246 618 066 7 764 105 5 943 495 

2,41 % 06 01 05 01 

Utgifter för tjänstemän och tillfälligt 
anställda som genomför program för 
forskning och innovation  –  Horisont 2020 4 332 960 4 332 960 104 424 104 424 

2,41 % 06 01 05 02 
Extern personal som genomför program för 
forskning och innovation –  Horisont 2020 2 649 794 2 649 794 63 860 63 860 

2,41 % 06 01 05 03 

Andra administrativa utgifter för program 
för forskning och innovation –  Horisont 
2020 650 000 650 000 15 665 15 665 

2,45 % 5,09 % 06 01 06 01 

Genomförandeorganet för innovation och 
nätverk –  Bidrag från Fonden för ett 
sammanlänkat Europa (FSE) 16 081 441 16 081 441 20 054 20 054 

Bygger enbart på 
deltagandet i 
FSE-IKT och 
tidigare Marco 
Polo II. 

2,45 % 06 02 02 
Europeiska unionens byrå för luftfarts- 
säkerhet 37 954 000 37 954 000 929 873 929 873 

2,45 % 06 02 03 01 Europeiska sjösäkerhetsbyrån 47 305 406 49 542 497 1 158 982 1 213 791 

2,45 % 06 02 03 02 
Europeiska sjösäkerhetsbyrån –  Åtgärder 
för föroreningsbekämpning 26 100 000 25 175 000 639 450 616 788 

2,45 % 06 02 04 Europeiska järnvägsbyrån 27 440 121 27 440 121 672 283 672 283 

2,45 % 06 02 52 Slutförande av programmet Marco Polo p.m. p.m. p.m. p.m. 

2,41 % 06 03 03 01 

Att skapa ett resurseffektivt, miljövänligt, 
säkert och sammanhängande europeiskt 
transportsystem 82 293 876 72 392 254 1 983 282 1 744 653 

III/1464 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
EUROPEAN ECONOMIC AREA



 

Proportional- 
itetsfak- 
tor (*) 

Delfinansier- 
ing ( 1 ) 

Budgetrubrik Benämning 
2020 års budget Bidrag från Eftastaterna 

Noter 
Åtaganden ( 2 ) Betalningar ( 3 ) Åtaganden Betalningar 

2,41 % 06 03 07 31 

Det andra gemensamma företaget för 
forskningsprojektet om flygledningstjänster 
i det gemensamma europeiska luftrummet 
(Sesar)  – Stödutgifter 16 340 354 3 268 071 393 803 78 761 

2,41 % 06 03 07 32 

Det andra gemensamma företaget för 
forskningsprojektet om flygledningstjänster 
i det gemensamma europeiska luftrummet 
(Sesar2) 104 455 700 106 611 934 2 517 382 2 569 348 

2,41 % 06 03 07 33 
Det gemensamma företaget Shift2Rail 
(S2R)  – Stödutgifter 5 194 004 1 031 451 125 175 24 858 

2,41 % 06 03 07 34 
Det gemensamma företaget Shift2Rail 
(S2R) 74 743 078 73 199 685 1 801 308 1 764 112 

2,45 % 06 03 51 

Slutförande av tidigare ramprogram för 
forskning –  Sjunde ramprogrammet  –  Euro- 
peiska gemenskapen (2007–2013) p.m. p.m. p.m. p.m. 

2,45 % 07 02 06 Europeiska miljöbyrån 40 418 782 40 418 782 990 260 990 260 

0,14 % 07 02 07 
Europeiska solidaritetskåren  –  Bidrag från 
Life –  delprogrammet Miljö 1 000 000 1 000 000 1 400 1 400 

2,41 % 08 01 05 01 

Utgifter för tjänstemän och tillfälligt 
anställda som genomför forsknings- och 
innovationsprogram  ‒  Horisont 2020 99 202 032 99 202 032 2 390 769 2 390 769 

2,41 % 08 01 05 02 
Extern personal som genomför forsknings- 
och innovationsprogram –  Horisont 2020 26 462 298 26 462 298 637 741 637 741 

2,41 % 08 01 05 03 

Andra administrativa utgifter för 
forsknings- och innovationsprogram  –  
Horisont 2020 48 455 340 48 455 340 1 167 774 1 167 774 

2,41 % 08 01 06 01 
Genomförandeorganet för Europeiska 
forskningsrådet  –  Bidrag från Horisont 2020 51 319 000 51 319 000 1 236 788 1 236 788 

2,41 % 08 01 06 02 
Genomförandeorganet för forskning –  
Bidrag från Horisont 2020 73 714 915 73 714 915 1 776 529 1 776 529 

2,41 % 08 01 06 03 

Genomförandeorganet för små och 
medelstora företag  –  Bidrag från Horisont 
2020 31 461 034 31 461 034 758 211 758 211 

2,41 % 08 01 06 04 
Genomförandeorganet för innovation och 
nätverk  – Bidrag från Horisont 2020 8 139 618 8 139 618 196 165 196 165 

2,41 % 08 02 01 01 
Stärka spetsforskningen inom Europeiska 
forskningsrådet 2 169 970 133 1 978 553 728 52 296 280 47 683 145 
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2,41 % 08 02 01 02 Stärka forskningen i framtida och ny teknik p.m. 35 423 585 p.m. 853 708 

2,41 % 08 02 01 03 
Att förstärka europeiska forskningsinfras- 
trukturer, inbegripet e-infrastrukturer 247 270 417 198 815 486 5 959 217 4 791 453 

2,41 % 08 02 02 01 

Ledarskap inom nanoteknik, avancerade 
material, laserteknik, bioteknik, avancerad 
tillverkning och bearbetning 596 300 594 518 793 206 14 370 844 12 502 916 

2,41 % 08 02 02 02 
Öka tillgången till riskfinansiering för att 
investera i forskning och innovation 463 764 801 120 856 938 11 176 732 2 912 652 

2,41 % 08 02 02 03 
Ökad innovation i små och medelstora 
företag 58 696 783 31 186 450 1 414 592 751 593 

2,41 % 08 02 03 01 Bättre livslång hälsa och välbefinnande 648 685 745 597 667 007 15 633 326 14 403 775 

2,41 % 08 02 03 02 

Säkra tillgången till säkra, hälsosamma och 
högkvalitativa livsmedel och andra 
biobaserade produkter 288 728 659 196 048 586 6 958 361 4 724 771 

2,41 % 08 02 03 03 

Klara övergången till ett tillförlitligt, 
hållbart och konkurrenskraftigt energi- 
system 378 723 375 371 904 517 9 127 233 8 962 899 

2,41 % 08 02 03 04 

Skapa ett europeiskt transportsystem som är 
resurseffektivt, miljövänligt, säkert och 
sammanhängande 266 184 054 281 336 863 6 415 036 6 780 218 

2,41 % 08 02 03 05 

Skapa en resurseffektiv och klimattålig 
ekonomi och en hållbar försörjning av 
råvaror 335 790 132 270 375 566 8 092 542 6 516 051 

2,41 % 08 02 03 06 
Främja inkluderande, innovativa och reflek- 
terande europeiska samhällen 139 557 525 128 990 572 3 363 336 3 108 673 

2,41 % 08 02 04 
Spridning av spetskompetens och bredare 
deltagande 133 166 041 134 355 325 3 209 302 3 237 963 

2,41 % 08 02 05 
Övergripande verksamhet inom Horisont 
2020 115 382 001 99 235 199 2 780 706 2 391 568 

2,41 % 08 02 06 Vetenskap med och för samhället 73 431 161 64 810 922 1 769 691 1 561 943 

2,41 % 08 02 07 31 

Det gemensamma företaget för initiativet 
för innovativa läkemedel 2 (IMI 2)  – 
Stödutgifter 27 211 783 5 445 016 655 804 131 225 
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2,41 % 08 02 07 32 
Det gemensamma företaget för initiativet 
för innovativa läkemedel 2 (IMI 2) 249 947 970 184 313 342 6 023 746 4 441 952 

2,41 % 08 02 07 33 
Det gemensamma företaget för biobaserade 
industrier (BBI)  –  Stödutgifter 8 613 816 2 286 218 207 593 55 098 

2,41 % 08 02 07 34 
Det gemensamma företaget för biobaserade 
industrier (BBI) 65 318 041 181 514 884 1 574 165 4 374 509 

2,41 % 08 02 07 35 
Det gemensamma företaget Clean Sky 
2  – Stödutgifter 20 013 668 4 162 874 482 329 100 325 

2,41 % 08 02 07 36 Det gemensamma företaget Clean Sky 2 284 058 252 299 887 500 6 845 804 7 227 289 

2,41 % 08 02 07 37 
Gemensamma företaget för bränsleceller 
och vätgas 2 (FCH 2)  –  Stödutgifter 12 372 701 2 325 684 298 182 56 049 

2,41 % 08 02 07 38 
Gemensamma företaget för bränsleceller 
och vätgas 2 (FCH 2) 79 615 399 74 336 359 1 918 731 1 791 506 

2,41 % 08 02 08 Instrument för små och medelstora företag 587 742 199 532 049 827 14 164 587 12 822 401 

2,45 % 08 02 51 

Slutförande av tidigare forskningsram- 
program –  sjunde ramprogrammet –  
indirekta EG-åtgärder (2007–2013) p.m. 113 688 393 p.m. 2 785 366 

2,45 % 08 02 52 
Slutförande av tidigare forskningsram- 
program –  indirekta åtgärder (före 2007) p.m. p.m. p.m. p.m. 

2,41 % 09 01 04 01 

Stödutgifter för Fonden för ett samman- 
länkat Europa (FSE) – Informations- och 
kommunikationsteknik (IKT) 789 000 789 000 19 015 19 015 

2,41 % 09 01 04 02 
Stöd utgifter för programmet Kreativa 
Europa  –  Delprogram media 1 682 730 1 682 730 40 554 40 554 

2,41 % 09 01 05 01 

Utgifter för tjänstemän och tillfälligt 
anställda som bidrar till genomförandet av 
forsknings- och innovationsprogram  –  
Horisont 2020 40 400 000 40 400 000 973 640 973 640 
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2,41 % 09 01 05 02 

Extern personal som bidrar till genom- 
förandet av forsknings- och innovation- 
sprogram  –  Horisont 2020 11 073 606 11 073 606 266 874 266 874 

2,41 % 09 01 05 03 

Andra administrativa utgifter för 
forsknings- och innovationsprogram  –  
Horisont 2020 8 532 648 8 532 648 205 637 205 637 

2,45 % 09 02 03 
Europeiska unionens byrå för nät- och 
informationssäkerhet (Enisa) 20 535 495 20 535 495 503 120 503 120 

2,45 % 09 02 04 

Organet för europeiska regleringsmyn- 
digheter för elektronisk kommunikation 
(Berec) – Byrån 7 117 000 7 117 000 p.m. p.m. 

Under 
förutsättning att 
avtal ingås om 
Eftastaternas 
deltagande. 

2,41 % 09 03 01 
Utarbetande av bredbandsprojekt för 
offentlig och/eller privat finansiering 333 000 350 000 8 025 8 435 

2,41 % 09 03 02 
Främja privata investeringar i infrastruktur- 
projekt på telekomområdet – FSE bredband p.m. 16 000 000 p.m. 385 600 

2,41 % 09 03 03 

Främjande av interoperabilitet, hållbar 
utbyggnad, drift och uppgradering av trans- 
europeiska infrastrukturer för digitala 
tjänster samt samordning på europeisk nivå 126 106 990 74 179 000 3 039 178 1 787 714 

2,41 % 09 03 04 
WiFi4EU  – Stöd till utveckling av fri lokal 
wi-fi 24 298 355 49 838 000 585 590 1 201 096 

2,41 % 09 03 05 31 
Gemensamt företag för ett europeiskt 
högpresterande datorsystem (EuroHPC) 58 586 106 66 348 000 1 411 925 1 598 987 

2,45 % 09 03 51 01 
Slutförande av programmet Safer Internet 
(2009–2013) p.m. p.m. p.m. p.m. 

2,45 % 09 03 51 02 

Slutförande av programmet Safer Internet 
plus  –  Att främja en säkrare användning av 
internet och ny online-teknik p.m. p.m. p.m. p.m. 

2,41 % 09 04 01 01 
Förstärkning av forskningen om framtida 
och ny teknik 446 952 871 466 500 000 10 771 564 11 242 650 

2,41 % 09 04 01 02 
Förstärkning av europeisk forskningsinfras- 
truktur, inklusive e-infrastruktur 73 582 043 76 500 000 1 773 327 1 843 650 
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2,41 % 09 04 02 01 
Ledarskap inom informations- och 
kommunikationsteknik 877 375 691 711 700 000 21 144 754 17 151 970 

2,41 % 09 04 03 01 
Förbättring av livslång hälsa och 
välbefinnande 179 751 775 147 200 000 4 332 018 3 547 520 

2,41 % 09 04 03 02 
Främjande av inkluderande, innovativa och 
reflekterande europeiska samhällen 53 632 314 47 700 000 1 292 539 1 149 570 

2,41 % 09 04 03 03 Främjande av säkra europeiska samhällen 78 153 053 55 400 000 1 883 489 1 335 140 

2,41 % 09 04 07 31 

Det gemensamma företaget Elektroniska 
komponenter och system för europeiskt 
ledarskap (Ecsel)  –  Stödutgifter 6 830 000 1 925 000 164 603 46 393 

2,41 % 09 04 07 32 

Det gemensamma företaget elektroniska 
komponenter och system för europeiskt 
ledarskap (Ecsel) 199 097 169 185 000 000 4 798 242 4 458 500 

2,41 % 09 04 07 33 

Gemensamt företag för ett europeiskt 
högpresterande datorsystem (EuroHPC)  – 
Stödutgifter 7 524 788 3 101 192 181 347 74 739 

2,41 % 09 04 07 34 
Gemensamt företag för ett europeiskt 
högpresterande datorsystem (EuroHPC) 214 811 268 109 324 087 5 176 952 2 634 710 

2,45 % 09 04 51 
Slutförande av sjunde ramprogrammet 
(2007–2013) p.m. p.m. p.m. p.m. 

2,45 % 09 04 52 
Slutförande av tidigare ramprogram för 
forskning (före 2007) p.m. p.m. p.m. p.m. 

2,45 % 09 04 53 01 

Slutförande av ramprogrammet för konkur- 
renskraft och innovation  –  Stödprogrammet 
för informations- och kommunikation- 
steknik (IKT) (2007–2013) p.m. p.m. p.m. p.m. 

2,45 % 09 04 53 02 

Slutförande av tidigare program för 
informations- och kommunikationsteknik 
(före 2007) p.m. p.m. p.m. p.m. 

2,41 % 09 05 01 

Delprogrammet Media –  Verka över 
gränserna inom och utanför unionen och 
främja spridning och rörlighet över 
gränserna 115 923 000 99 200 000 2 793 744 2 390 720 

2,45 % 09 05 51 Slutförande av tidigare Media-program p.m. p.m. p.m. p.m. 

2,41 % 10 01 05 01 

Utgifter för tjänstemän och tillfälligt 
anställda som genomför forsknings- och 
innovationsprogram  –  Horisont 2020 146 931 504 146 931 504 3 541 049 3 541 049 
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2,41 % 10 01 05 02 
Extern personal som genomför forsknings- 
och innovationsprogram –  Horisont 2020 34 838 789 34 838 789 839 615 839 615 

2,41 % 10 01 05 03 

Andra administrativa utgifter för 
forsknings- och innovationsprogram  –  
Horisont 2020 60 718 195 60 718 195 1 463 308 1 463 308 

2,41 % 10 01 05 04 
Övriga utgifter för nya stora forskningsin- 
frastrukturer –  Horisont 2020 2 040 000 2 040 000 49 164 49 164 

2,41 % 10 02 01 
Horisont 2020 –  Kunddrivet vetenskapligt 
och tekniskt stöd till unionens politik 38 659 347 34 500 000 931 690 831 450 

2,45 % 10 02 51 
Slutförande av sjunde ramprogrammet – 
Direkta åtgärder (2007–2013) p.m. p.m. p.m. p.m. 

2,45 % 10 02 52 
Slutförande av tidigare forskningsram- 
program –  Direkta åtgärder (före 2007) p.m. p.m. p.m. p.m. 

2,45 % 12 02 01 
Genomförande och utveckling av den inre 
marknaden för finansiella tjänster 3 316 355 3 450 000 p.m. p.m. 

Årligt handling- 
sprogram under 
förutsättning att 
avtal ingås om 
Eftastaternas 
deltagande. 

2,45 % 12 02 04 Europeiska bankmyndigheten (EBA) 18 973 718 18 973 718 p.m. p.m. 

Under 
förutsättning att 
avtal ingås om 
Eftastaternas 
deltagande. 

2,45 % 12 02 05 
Europeiska försäkrings- och tjänstepen- 
sionsmyndigheten (Eiopa) 10 762 303 10 762 303 p.m. p.m. 

Under 
förutsättning att 
avtal ingås om 
Eftastaternas 
deltagande. 

2,45 % 12 02 06 
Europeiska värdepappers- och marknads- 
myndigheten (Esma) 24 017 376 24 017 376 p.m. p.m. 

Under 
förutsättning att 
avtal ingås om 
Eftastaternas 
deltagande. 

2,45 % 15 01 04 01 Stödutgifter för programmet Erasmus+ 12 387 700 12 387 700 303 499 303 499 

2,41 % 15 01 04 02 
Stödutgifter för Kreativa Europa- 
programmet  –  Delprogrammet Kultur 988 270 988 270 23 817 23 817 

0,04 % 15 01 04 03 Stödutgifter för europeiska solidaritetskåren 2 962 500 2 962 500 4 148 4 148 

III/1470 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
EUROPEAN ECONOMIC AREA



 

Proportional- 
itetsfak- 
tor (*) 

Delfinansier- 
ing ( 1 ) 

Budgetrubrik Benämning 
2020 års budget Bidrag från Eftastaterna 

Noter 
Åtaganden ( 2 ) Betalningar ( 3 ) Åtaganden Betalningar 

2,41 % 15 01 05 01 

Utgifter avseende tjänstemän och tillfälligt 
anställda som genomför forsknings- och 
innovationsprogram  – Horisont 2020 2 304 921 2 304 921 55 549 55 549 

2,41 % 15 01 05 02 
Extern personal som genomför forsknings- 
och innovationsprogram –  Horisont 2020 931 039 931 039 22 438 22 438 

2,41 % 15 01 05 03 

Övriga administrativa utgifter för 
forsknings- och innovationsprogram  –  
Horisont 2020 1 318 824 1 318 824 31 784 31 784 

2,45 % 15 01 06 01 

Genomförandeorganet för utbildning, 
audiovisuella medier och kultur – Bidrag 
från programmet Erasmus+ 26 063 000 26 063 000 638 544 638 544 

2,41 % 15 01 06 02 

Genomförandeorganet för utbildning, 
audiovisuella medier och kultur – Bidrag 
från programmet Kreativa Europa 12 333 000 12 333 000 297 225 297 225 

0,14 % 15 01 06 03 

Genomförandeorganet för utbildning, 
audiovisuella medier och kultur – Bidrag 
från den europeiska solidaritetskåren 937 500 937 500 1 313 1 313 

2,45 % 15 02 01 01 

Att främja kvalitet och samarbete inom den 
akademiska och yrkesinriktade utbildningen 
i EU, och utbildningens relevans för arbet- 
smarknaden 2 497 651 602 2 375 000 000 61 192 464 58 187 500 

2,45 % 15 02 01 02 

Främja kvalitet och samarbete inom 
ungdomsfrågor i Europa och ungdomars 
deltagande i Europas demokratiska liv 187 211 158 180 000 000 4 586 673 4 410 000 

2,45 % 15 02 02 

Främja kvalitet i undervisnings- och 
forskningsverksamhet som gäller europeisk 
integration genom Jean Monnet-aktiviteter i 
hela världen 47 056 540 46 000 000 1 152 885 1 127 000 

2,45 % 15 02 03 
Utveckling av en europeisk dimension inom 
idrotten 64 998 000 50 000 000 1 592 451 1 225 000 

2,45 % 15 02 51 
Slutförande av verksamhet inom området 
livslångt lärande inklusive flerspråkighet p.m. p.m. p.m. p.m. 

2,45 % 15 02 53 
Slutförande av verksamhet inom området 
ungdom och idrott p.m. p.m. p.m. p.m. 
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KOMMISSIONEN  
EUROPEAN ECONOMIC AREA



 

Proportional- 
itetsfak- 
tor (*) 

Delfinansier- 
ing ( 1 ) 

Budgetrubrik Benämning 
2020 års budget Bidrag från Eftastaterna 

Noter 
Åtaganden ( 2 ) Betalningar ( 3 ) Åtaganden Betalningar 

2,41 % 15 03 01 01 

Marie Skłodowska-Curie-åtgärder  –  
Generera, utveckla och överföra ny 
kompetens, kunskap och innovation 1 024 532 312 862 725 632 24 691 229 20 791 688 

2,41 % 15 03 05 

Europeiska institutet för innovation och 
teknik (EIT) – Integrera kunskapstriangeln 
högre utbildning, forskning och innovation 496 678 348 473 515 586 11 969 948 11 411 726 

2,45 % 15 03 51 

Slutförande av tidigare ramprogram för 
forskning –  Sjunde ramprogrammet 
(2007–2013) p.m. 4 883 000 p.m. 119 634 

2,45 % 15 03 53 
Slutförande av Europeiska institutet för 
innovation och tekniks verksamhet p.m. p.m. p.m. p.m. 

2,41 % 15 04 01 

Stärka den finansiella kapaciteten hos små 
och medelstora företag och små och mycket 
små organisationer i de kulturella och 
kreativa sektorerna i Europa, och främja 
strategiutformning och nya affärsmodeller 38 241 000 29 200 000 921 608 703 720 

2,41 % 15 04 02 

Delprogrammet Kultur – Stödja gränsöver- 
skridande åtgärder och främja spridning och 
rörlighet över gränserna 75 246 000 66 000 000 1 813 429 1 590 600 

2,45 % 15 04 51 
Slutförande av program och åtgärder inom 
området för kultur och språk p.m. p.m. p.m. p.m. 

0,14 % 15 05 01 Europeiska solidaritetskåren 162 187 779 150 000 000 227 063 210 000 

2,41 % 17 01 04 02 

Stödutgifter för Tredje programmet för 
unionens åtgärder på hälsoområdet 
(2014–2020) 1 500 000 1 500 000 36 150 36 150 

2,41 % 17 01 06 02 

Genomförandeorganet för konsument-, 
hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor –  
Stöd från Tredje programmet för unionens 
åtgärder på hälsoområdet (2014–2020) 4 550 000 4 550 000 109 655 109 655 

2,41 % 17 03 01 
Tredje programmet för unionens åtgärder på 
hälsoområdet (2014–2020) 63 624 000 58 100 000 1 533 338 1 400 210 

2,45 % 17 03 10 
Europeiskt centrum för förebyggande och 
kontroll av sjukdomar 57 179 653 57 179 653 1 400 901 1 400 901 
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KOMMISSIONEN 
EUROPEAN ECONOMIC AREA



 

Proportional- 
itetsfak- 
tor (*) 

Delfinansier- 
ing ( 1 ) 

Budgetrubrik Benämning 
2020 års budget Bidrag från Eftastaterna 

Noter 
Åtaganden ( 2 ) Betalningar ( 3 ) Åtaganden Betalningar 

2,41 % 17 03 11 
Europeiska myndigheten för livsmedels- 
säkerhet 105 016 536 100 970 549 2 530 899 2 433 390 

2,45 % 17 03 12 01 
Unionens stöd till Europeiska läkemedels- 
myndigheten 32 285 000 32 285 000 790 983 790 983 

2,45 % 17 03 12 02 Särskilda bidrag för särläkemedel 15 715 000 15 715 000 385 018 385 018 

2,45 % 17 03 51 Slutförande av folkhälsoprogrammet p.m. p.m. p.m. p.m. 

2,45 % 17 04 07 

Europeiska kemikaliemyndigheten  – 
Verksamhet på området lagstiftning om 
biocider 6 430 708 6 430 708 157 552 157 552 

2,41 % 18 01 05 01 

Utgifter avseende tjänstemän och tillfälligt 
anställda som genomför forsknings- och 
innovationsprogram  – Horisont 2020 2 304 334 2 304 334 55 534 55 534 

2,41 % 18 01 05 02 
Extern personal som genomför forsknings- 
och innovationsprogram –  Horisont 2020 568 673 568 673 13 705 13 705 

2,41 % 18 01 05 03 

Andra administrativa utgifter för 
forsknings- och innovationsprogram  –  
Horisont 2020 588 913 588 913 14 193 14 193 

0,14 % 18 04 01 01 

Ett Europa för medborgarna  –  Stärka 
hågkomsten och förbättra möjligheterna för 
medborgarengagemang på unionsnivå 25 959 000 25 000 000 p.m. p.m. 

Under 
förutsättning att 
avtal ingås om 
Eftastaternas 
deltagande. 

0,14 % 18 04 01 02 Det europeiska medborgarinitiativet 1 385 000 1 030 751 p.m. p.m. 

Under 
förutsättning att 
avtal ingås om 
Eftastaternas 
deltagande. 

2,41 % 18 05 03 01 Främjande av säkra europeiska samhällen 195 504 220 168 549 256 4 711 652 4 062 037 

2,45 % 18 05 51 

Slutförande av tidigare ramprogram för 
forskning –  Sjunde ramprogrammet  –  EG 
(2007–2013) p.m. 3 060 000 p.m. 74 970 

2,45 % 18 06 51 

Fullbordande av verksamhet inom området 
för förebyggande av narkotikamissbruk 
samt information p.m. p.m. p.m. p.m. 

2,45 % 19 05 20 
Erasmus+  – Bidrag från partnerskapsinstru- 
mentet 13 700 000 14 102 724 335 650 345 517 

2,45 % 21 01 06 01 

Genomförandeorganet för utbildning, 
audiovisuella medier och kultur – Bidrag 
från finansieringsinstrument för utveck- 
lingssamarbete 2 377 000 2 377 000 58 237 58 237 

2,45 % 21 02 20 
Erasmus+  – Bidrag från finansieringsinstru- 
mentet för utvecklingssamarbete (DCI) 99 423 948 103 256 481 2 435 887 2 529 784 
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KOMMISSIONEN  
EUROPEAN ECONOMIC AREA



 

Proportional- 
itetsfak- 
tor (*) 

Delfinansier- 
ing ( 1 ) 

Budgetrubrik Benämning 
2020 års budget Bidrag från Eftastaterna 

Noter 
Åtaganden ( 2 ) Betalningar ( 3 ) Åtaganden Betalningar 

2,45 % 22 01 06 01 

Genomförandeorganet för utbildning, 
audiovisuella medier och kultur – Bidrag 
från instrumentet för stöd inför anslutningen 635 000 635 000 15 558 15 558 

2,45 % 22 01 06 02 

Genomförandeorganet för utbildning, 
audiovisuella medier och kultur – Bidrag 
från europeiska grannskapsinstrumentet 1 868 000 1 868 000 45 766 45 766 

2,45 % 22 02 04 02 
Erasmus+  –  bidrag från instrumentet för 
stöd inför anslutningen (IPA) 32 365 000 25 325 250 792 943 620 469 

2,45 % 22 04 20 
Erasmus+  –  Bidrag från finansieringsin- 
strument för utvecklingssamarbete (ENI) 88 242 000 83 635 984 2 161 929 2 049 082 

2,41 % 23 03 01 01 
Katastrofförebyggande och katastrof- 
beredskap inom unionen 137 788 000 63 000 000 3 320 691 1 518 300 

2,41 % 23 03 01 02 
Katastrofförebyggande och katastrof- 
beredskap i tredjeländer 6 029 000 5 206 250 145 299 125 471 

0,14 % 23 03 01 03 
Europeiska solidaritetskåren  –  Bidrag från 
civilskyddsmekanismen för unionen 2 000 000 2 000 000 2 800 2 800 

2,41 % 23 03 02 01 
Snabba och effektiva katastrofinsatser vid 
större katastrofer inom unionen 16 382 000 12 000 000 394 806 289 200 

2,41 % 23 03 02 02 
Snabba och effektiva katastrofinsatser vid 
större katastrofer i tredjeländer 12 700 000 10 500 000 306 070 253 050 

2,45 % 23 03 51 

Slutförande av program och åtgärder på 
civilskyddsområdet inom unionen (före 
2014) p.m. p.m. p.m. p.m. 

III/1474 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
EUROPEAN ECONOMIC AREA



 

Proportional- 
itetsfak- 
tor (*) 

Delfinansier- 
ing ( 1 ) 

Budgetrubrik Benämning 
2020 års budget Bidrag från Eftastaterna 

Noter 
Åtaganden ( 2 ) Betalningar ( 3 ) Åtaganden Betalningar 

2,41 % 26 01 04 01 

Stödutgifter för interoperabilitetslösningar 
för europeiska offentliga förvaltningar, 
företag och medborgare (ISA 2 ) 400 000 400 000 9 640 9 640 

2,41 % 26 03 01 

Lösningar för interoperabilitet och 
gemensamma ramar för europeiska 
offentliga förvaltningar, företag och 
medborgare (ISA 2 ) 27 130 000 25 000 000 653 833 602 500 

2,45 % 26 03 51 Slutförande av ISA-programmet p.m. p.m. p.m. p.m. 

2,45 % 75 % 29 01 04 01 
Stödutgifter för programmet för europeisk 
statistik 3 313 000 3 313 000 60 876 60 876 

Beräknat på 
deltagande i 
samfinansieringen 
i enlighet med 
protokoll 30 till 
EES-avtalet. 

2,45 % 75 % 29 02 01 

Statistik av hög kvalitet, nya metoder för 
framställning av europeisk statistik och ett 
stärkt partnerskap inom det europeiska stat- 
istiksystemet 74 000 000 71 000 000 1 359 750 1 304 625 

Beräknat på 
deltagande i 
samfinansieringen 
i enlighet med 
protokoll 30 till 
EES-avtalet. 

2,45 % 75 % 29 02 51 
Slutförande av statistiska program (från före 
2013) p.m. p.m. p.m. p.m. 

Beräknat på 
deltagande i 
samfinansieringen 
i enlighet med 
protokoll 30 till 
EES-avtalet. 

2,41 % 32 01 05 01 

Utgifter avseende tjänstemän och tillfälligt 
anställda som genomför forsknings- och 
innovationsprogram  – Horisont 2020 2 519 194 2 519 194 60 713 60 713 

2,41 % 32 01 05 02 
Extern personal som genomför forsknings- 
och innovationsprogram –  Horisont 2020 859 079 859 079 20 704 20 704 

2,41 % 32 01 05 03 

Andra administrativa utgifter för 
forsknings- och innovationsprogram  –  
Horisont 2020 800 000 800 000 19 280 19 280 

2,45 % 32 02 10 
Byrån för samarbete mellan energitillsyn- 
smyndigheter 16 277 975 16 277 975 p.m. p.m. 

Under 
förutsättning att 
avtal ingås om 
Eftastaternas 
deltagande. 
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KOMMISSIONEN  
EUROPEAN ECONOMIC AREA



 

Proportional- 
itetsfak- 
tor (*) 

Delfinansier- 
ing ( 1 ) 

Budgetrubrik Benämning 
2020 års budget Bidrag från Eftastaterna 

Noter 
Åtaganden ( 2 ) Betalningar ( 3 ) Åtaganden Betalningar 

2,41 % 32 04 03 01 

Klara övergången till ett tillförlitligt, 
hållbart och konkurrenskraftigt energi- 
system 397 880 594 398 861 189 9 588 922 9 612 555 

2,45 % 32 04 51 
Slutförande av sjunde ramprogrammet 
(2007–2013) p.m. 25 000 000 p.m. 612 500 

2,45 % 32 04 52 
Slutförande av tidigare forskningsram- 
program (före 2007) p.m. p.m. p.m. p.m. 

2,45 % 32 04 53 
Slutförande av programmet  ”Intelligent 
energi – Europa” (2007–2013) p.m. 5 000 000 p.m. 122 500 

2,45 % 32 04 54 
Slutförande av programmet  ”Intelligent 
energi – Europa” (2003–2006) p.m. p.m. p.m. p.m. 

0,18 % 33 01 04 01 
Stödutgifter för programmet Rättigheter, 
jämlikhet och medborgarskap 1 100 000 1 100 000 1 980 1 980 

2,41 % 33 01 04 03 Stödutgifter för konsumentprogrammet 850 000 850 000 20 485 20 485 

2,41 % 33 01 06 01 

Genomförandeorganet för konsument-, 
hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor –  
Stöd från konsumentprogrammet 1 835 000 1 835 000 44 224 44 224 

0,14 % 33 02 01 

Garantera skyddet av de grundläggande 
rättigheterna och öka allmänhetens 
möjligheter 28 605 000 28 800 000 40 047 40 320 

0,18 % 33 02 02 
Främja diskrimineringsförbudet och 
jämställdheten 38 753 000 39 600 000 69 755 71 280 
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KOMMISSIONEN 
EUROPEAN ECONOMIC AREA



 

Proportional- 
itetsfak- 
tor (*) 

Delfinansier- 
ing ( 1 ) 

Budgetrubrik Benämning 
2020 års budget Bidrag från Eftastaterna 

Noter 
Åtaganden ( 2 ) Betalningar ( 3 ) Åtaganden Betalningar 

2,45 % 33 02 03 01 Bolagsrätt 900 000 1 300 000 p.m. p.m. 

Årligt handling- 
sprogram under 
förutsättning att 
avtal ingås om 
Eftastaternas 
deltagande. 

2,45 % 73,21 % 33 02 51 

Genomförande av verksamhet inom 
området Rättigheter, medborgarskap samt 
jämställdhet p.m. p.m. p.m. p.m. 

Bygger på deltag- 
andegraden, 
eftersom budget- 
posten både avser 
poster där Efta 
deltar och poster 
där Efta inte 
deltar. 

2,41 % 33 04 01 
Skydda konsumenternas intressen och 
förbättra deras säkerhet och information 27 000 000 25 000 000 650 700 602 500 

2,45 % 33 04 51 
Slutförande av unionsaktiviteter till förmån 
för konsumenter p.m. p.m. p.m. p.m. 

0,14 % 34 02 05 

Europeiska solidaritetskåren  –  Bidrag från 
Life-programmets underprogram för klimat- 
åtgärder 500 000 500 000 700 700  

TOTALT 20 406 653 944 18 246 850 734 471 879 349 421 477 658 

DELSUMMA ADMINISTRATIVA 
UTGIFTER 

630 659 000 630 659 000 1 574 012 1 574 012 

TOTALSUMMA 21 037 312 944 18 877 509 734 473 453 361 423 051 670  

(*) Under förutsättning att avtal ingås om Eftastaternas deltagande. 
( 1 ) Deltagandet i samfinansieringen är 100 % om inte annat sägs. 
( 2 ) .Inklusive anslag som förs upp i reserven. 
( 3 ) Including appropriations entered in the reserve. 

Program Island Liechtenstein Norge 
Proportionalitets- 

faktor 

Horisont 2020 X  —  X 2,38 % 

Europeiska solidaritetskåren* X  — — 0,14 % 

Erasmus+ X X X 2,42 % 

Cosme X  — — 0,14 % 

Copernicus X  —  X 2,38 % 

Galileoprogrammet X 2,24 % 

Tredje hälsoprogrammet X  —  X 2,38 % 

Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap –  Garantera skyddet av 
de grundläggande rättigheterna och öka allmänhetens möjligheter X — — 0,14 % 

Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap  –  Främja diskriminer- 
ingsförbudet och jämställdheten X X  — 0,18 % 

Konsumenter X  —  X 2,38 % 

Kreativa Europa X  —  X 2,38 % 

Civilskydd X  —  X 2,38 % 

Ett sammanlänkat Europa  –  IKT-delen X  —  X 2,38 % 

Easy – EURES-delen X  —  X 2,38 % 

EaSI – Progress-delen X  —  X 2,38 % 

ISA 2 X  —  X 2,38 % 

Programmet för europeisk statistik X X X 2,42 % 
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KOMMISSIONEN  
EUROPEAN ECONOMIC AREA



 

FÖRTECKNING ÖVER BUDGETRUBRIKER SOM ÄR ÖPPNA FÖR KANDIDATLÄNDER OCH I 
FÖREKOMMANDE FALL POTENTIELLA KANDIDATER I VÄSTRA BALKAN OCH VISSA 

PARTNERLÄNDER 

(AL = Albanien, BA = Bosnien och Hercegovina, Kosovo* = Kosovo enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1244(1999), ME = 
Montenegro, MK = Nordmakedonien, RS = Serbien, TR = Turkiet, MD = Moldavien, UA = Ukraina, AR = Armenien) 

Bidrag från tredjeland, totalt  

(miljoner EUR)  

Mottagarländer 

MD MK TR AL BA ME RS UA AR Kosovo* Totalt  

01 04 51 

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 
Slutförande av program för små och 
medelstora företag (före 2014) 

02 02 01, 02 02 02, 02 02 51, 02 04 53, 
02 01 04 01 och 02 01 06 01 

0,0 518 0,204 9,85 0,235 0,325 0,08 0,76 0,501 
0,0 8- 

41 0,1 284 12,2 142 

Program för företagens samt små och 
medelstora företags konkurrenskraft/Slut- 
förande av ramprogrammet för konkurren- 
skraft och innovation  – programmet för 
entreprenörskap och innovation  

02 01 04 04, 02 06 01 och 02 06 02 

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.Det europeiska jordobservationsprogrammet  

04 03 02 01, 04 03 02 03, 04 03 51 och 
04 01 04 02 

p.m. 0,20 0,20 0,10 p.m. 0,10 0,20 p.m. p.m. p.m. 0,80 

Europeiska unionens program för syssel- 
sättning och social förändring och social 
innovation/slutförande av framsteg  

06 02 52 

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.Slutförande av programmet Marco Polo II  

07 01 04 01, 07 02, 34 01 04 01 och 34 02 

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 
Programmet för miljö- och klimatpolitik 
(Life) 

07 02 06 

p.m. p.m. 3,13 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 3,13Europeiska miljöbyrån (EEA)  

14 02 01 och 14 01 04 01 

p.m. 0,19 0,29 0,075 0,06 0,065 0,25 p.m. p.m. p.m. 0,93Tull 2020  

14 03 01 och 14 01 04 02 

p.m. 0,06 0,13 0,05 0,05 0,045 0,095 p.m. p.m. p.m. 0,43Fiscalis 2020  

17 03 01, 17 03 51, 17 01 04 02 och 
17 01 06 02 

0,024 p.m. p.m. p.m. 0,055 p.m. 0,125 p.m. p.m. p.m. 0,204Unionsåtgärder på hälsoområdet  

18 04 01, 18 04 51, 18 01 04 03 och 
18 01 06 01 

p.m. 0,015 p.m. 0,020 0,015 0,015 0,055 p.m. p.m. 0,015 0,135Ett Europa för medborgarna 
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KOMMISSIONEN 
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CANDIDATES AND CERTAIN PARTNER COUNTRIES



 

(miljoner EUR) 

Mottagarländer 

23 03 01 01, 23 03 01 02, 23 03 02 01, 
23 03 02 02 och 23 03 51 

p.m. p.m. 0,03 0,20 p.m. p.m. 0,01 p.m. p.m. 0,12 0,36Civilskydd  

24 02 01 och 24 02 51 

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.Bedrägeribekämpning  

26 01 04 01, 26 03 01 och 26 03 51 

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 0,00 678 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,00 678 

Lösningar för interoperabilitet och 
gemensamma ramar för europeiska offentliga 
förvaltningar, företag och medborgare (ISA 2 )  

32 04 53 

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 
Slutförande av Intelligent energi –  Europa 
(2007-2013) 

33 01 04 01, 33 02 01, 33 02 02 och 
33 02 51 

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 
Programmet rättigheter och medborgarskap/ 
Slutförande av Daphneprogrammet mot våld  

33 02 06 

p.m. 0,17 p.m. 0,16 p.m. p.m. 0,18 p.m. p.m. p.m. 0,51 
Europeiska unionens byrå för grundläggande 
rättigheter 

33 01 04 03, 33 04 01 och 33 04 51 

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.Konsumentprogrammet  

33 01 04 02, 33 03 01 och 33 03 02 

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.Programmet Rättsliga frågor  

Berörda budgetrubriker  ( 1 ) 

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

Horisont 2020/Slutförande av sjunde 
ramprogrammet för forskning ‒  EG (icke- 
nukleär verksamhet) 

Berörda budgetposter ( 2 ) 

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.Erasmus+  

Berörda budgetrubriker ( 3 ) 

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 
Programmet kreativa Europa/Slutförande av 
kulturprogrammet (2007–2013) 

Berörda budgetrubriker ( 4 ) 

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

Forsknings- och utbildningsprogrammet 
Euratom/Slutförande av sjunde rampro- 
grammet för forskning ‒  Euratom (nukleär 
verksamhet) 

( 1 ) Berörda budgetrubriker: 02 01 05, 02 04, 05 01 05, 05 09, 06 01 05, 06 03, 08 01 05 01, 08 01 05 02, 08 01 05 03, 08 01 06, 08 02, 09 01 05, 09 04, 10 01 05 01, 
10 01 05 02, 10 01 05 03, 10 01 05 04, 10 02, 15 01 05, 15 03, 18 01 05, 18 05, 32 01 05, 32 04 03, 32 04 51 och 32 04 52. 

( 2 ) Berörda budgetposter: 15 01 04 01, 15 01 06 01, 15 02 01 01, 15 02 01 02, 15 02 02, 15 02 03, 15 02 51, 15 02 53, 19 05 20, 21 01 06 01, 21 02 20, 22 01 06 01, 
22 01 06 02, 22 02 04 02 och 22 04 20. Bara Turkiet och Nordmakedonien deltar i den externa delen av programmet Erasmus+. 

( 3 ) Berörda budgetrubriker: 09 01 04 02, 09 05 01, 09 05 51, 15 01 04 02, 15 01 06 02, 15 04 01, 15 04 02 och 15 04 51. 
( 4 ) Berörda budgetrubriker: 08 01 05 11, 08 01 05 12, 08 01 05 13, 08 03, 10 01 05 11, 10 01 05 12, 10 01 05 13, 10 01 05 14 och 10 03. 
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UPP- OCH UTLÅNING  –  UPP- OCH UTLÅNING SOM GARANTERAS GENOM UNIONENS BUDGET (I 
INFORMATIONSSYFTE)  

A. INLEDNING  

Bilagan har upprättats enligt artikel 38.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 
om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 
1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/ 
EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

Den innehåller uppgifter om upp- och utlåningstransaktioner med unionens budget som säkerhet: lån för att förbättra betalningsbal- 
ansen, stöd inom ramen för den europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen, makroekonomiskt stöd till tredjeländer, Euratomlån 
i syfte att förbättra säkerheten och effektiviteten i kärnkraftverk i vissa tredjeländer samt Europeiska investeringsbankens lån i vissa 
tredjeländer. 

Den 31 december 2018 uppgick det utestående beloppet för insatser som finansieras via unionens budget till 82 468 080 471 EUR. 
Av detta belopp avsåg 50 437 225 468 EUR insatser inom unionen och 32 030 855 003 EUR insatser utanför (inklusive upplupen 
ränta, avrundade belopp till gällande euroväxelkurs per den 31 december 2018). 

III/1480 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
BORROWING-AND-LENDING OPERATIONS — BORROWING-AND-LENDING OPERATIONS GUARANTEED BY THE UNION BUDGET 
(BY WAY OF INDICATION)

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=07&jj=30&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

B. KORT PRESENTATION AV DE OLIKA KATEGORIERNA AV UPP- OCH UTLÅNING SOM 
GARANTERAS I UNIONENS BUDGET  

I. ETT ENDA SYSTEM FÖR MEDELFRISTIGT EKONOMISKT STÖD TILL MEDLEMSSTATERNAS 
BETALNINGSBALANSER 

1.  Rättslig grund  

Rådets förordning (EG) nr 332/2002 av den 18 februari 2002 om upprättandet av ett system för medelfristigt ekonomiskt stöd 
till medlemsstaters betalningsbalans (EGT L 53, 23.2.2002, s. 1). 

Rådets förordning (EG) nr 1360/2008 av den 2 december 2008 om ändring av förordning (EG) nr 332/2002 (EUT L 352, 
31.12.2008, s. 11). 

Rådets beslut 2009/290/EG av den 20 januari 2009 om medelfristigt ekonomiskt gemenskapsstöd till Lettland (EUT 
L 79, 25.3.2009, s. 39). 

Rådets beslut 2009/459/EG av den 6 maj 2009 om medelfristigt ekonomiskt gemenskapsstöd till Rumänien (EUT L 150, 
13.6.2009, s. 8). 

Rådets förordning (EG) nr 431/2009 av den 18 maj 2009 om ändring av förordning (EG) nr 332/2002 (EUT L 128, 27.5.2009, 
s. 1). 

2.  Beskrivning  

Enligt förordning (EG) nr 332/2002 kan unionen bevilja lån till de medlemsstater som drabbas av eller allvarligt hotas av 
svårigheter avseende betalningsbalansen eller kapitalbalansen. Det är bara de medlemsstater som inte antagit euron som kan 
omfattas av detta system. De utestående kapitalbeloppen för dessa lån fick högst uppgå till 12 000 000 000 EUR. 

Den 2 december 2008 beslutade rådet att öka detta system till 25 000 000 000 EUR. 

Den 20 januari 2009 beslutade rådet att bevilja ett medelfristigt ekonomiskt stöd till Lettland i form av ett medelfristigt lån på 
högst 3 100 000 000 EUR med en längsta genomsnittlig löptid på sju år. 

Den 6 maj 2009 beslutade rådet att bevilja ett medelfristigt ekonomiskt stöd till Rumänien i form av ett medelfristigt lån på 
högst 5 000 000 000 EUR med en längsta genomsnittlig löptid på fem år. 

Den 18 maj 2009 beslutade rådet att öka denna facilitet till 50 000 000 000 EUR. 

3.  Effekt på budgeten 

Eftersom både upp- och utlåning sker på exakt samma villkor påverkar de budgeten endast om garantin tas i anspråk på grund 
av att en gäldenär inte har uppfyllt sina skyldigheter. Den 31 december 2018 var det utestående beloppet under detta instrument 
1 700 000 000 euro. 
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2002&mm=02&jj=23&type=L&nnn=053&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2008&mm=12&jj=31&type=L&nnn=352&pppp=0011&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2008&mm=12&jj=31&type=L&nnn=352&pppp=0011&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2009&mm=03&jj=25&type=L&nnn=079&pppp=0039&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2009&mm=03&jj=25&type=L&nnn=079&pppp=0039&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2009&mm=06&jj=13&type=L&nnn=150&pppp=0008&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2009&mm=06&jj=13&type=L&nnn=150&pppp=0008&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2009&mm=05&jj=27&type=L&nnn=128&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2009&mm=05&jj=27&type=L&nnn=128&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

II. EUROPEISKA UNIONENS GARANTI FÖR UNIONSLÅN SOM TAGITS FÖR ATT BETALA FINANSIELLT 
STÖD INOM RAMEN FÖR DEN EUROPEISKA FINANSIELLA STABILISERINGSMEKANISMEN 

1.  Rättslig grund  

Rådets förordning (EU) nr 407/2010 av den 11 maj 2010 om inrättandet av en europeisk finansiell stabiliseringsmekanism 
(EUT L 118, 12.5.2010, s. 1). 

Artikel 122.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 

Rådets genomförandebeslut 2011/77/EU av den 7 december 2010 om beviljande av ekonomiskt bistånd från unionen till Irland 
(EUT L 30, 4.2.2011, s. 34). 

Rådets genomförandebeslut 2011/344/EU av den 30 maj 2011 om beviljande av ekonomiskt bistånd från unionen till Portugal 
(EUT L 159, 17.6.2011, s. 88). 

Rådets genomförandebeslut 2011/682/EU av den 11 oktober 2011 om ändring av genomförandebeslut 2011/77/EU om 
beviljande av ekonomiskt bistånd från unionen till Irland (EUT L 269, 14.10.2011, s. 31). 

Rådets genomförandebeslut 2011/683/EU av den 11 oktober 2011 om ändring av genomförandebeslut 2011/344/EU om 
beviljande av ekonomiskt bistånd från unionen till Portugal (EUT L 269, 14.10.2011, s. 32). 

Rådets genomförandebeslut 2013/313/EU av den 21 juni 2013 om ändring av genomförandebeslut 2011/77/EU om beviljande 
av ekonomiskt bistånd från unionen till Irland (EUT L 173, 26.6.2013, s. 40). 

Rådets genomförandebeslut 2013/323/EU av den 21 juni 2013 om ändring av genomförandebeslut 2011/344/EU om beviljande 
av ekonomiskt bistånd från unionen till Portugal (EUT L 175, 27.6.2013, s. 47). 

Rådets genomförandebeslut 2013/525/EU av den 22 oktober 2013 om ändring av genomförandebeslut 2011/77/EU om 
beviljande av ekonomiskt bistånd från unionen till Irland (EUT L 282, 24.10.2013, s. 71). 

2.  Beskrivning  

Enligt artikel 122.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt kan ekonomiskt bistånd från unionen beviljas en 
medlemsstat som har svårigheter eller allvarligt hotas av stora svårigheter till följd av, bland annat, osedvanliga händelser 
utanför dess kontroll. 

Unionens garanti avser lån som har upptagits på kapitalmarknaderna eller från finansinstitut. 

Enligt artikel 2.2 i rådets förordning (EU) nr 407/2010 ska det utestående beloppet av lån eller kreditlinjer som beviljas 
medlemsstater enligt den europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen begränsas till den tillgängliga marginalen under 
unionens egna medel för betalningsbemyndiganden. 

Denna punkt avser unionsgarantins struktur. Kommissionen ges därmed möjlighet att betala ränta och amortering på lån i den 
händelse en gäldenär inte förmår fullgöra sina skyldigheter. 
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2010&mm=05&jj=12&type=L&nnn=118&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2011&mm=02&jj=04&type=L&nnn=030&pppp=0034&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2011&mm=06&jj=17&type=L&nnn=159&pppp=0088&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2011&mm=10&jj=14&type=L&nnn=269&pppp=0031&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2011&mm=10&jj=14&type=L&nnn=269&pppp=0032&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=06&jj=26&type=L&nnn=173&pppp=0040&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=06&jj=27&type=L&nnn=175&pppp=0047&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=10&jj=24&type=L&nnn=282&pppp=0071&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

För att fullgöra sina skyldigheter kan kommissionen tillfälligt använda sina likvida medel för att betala ränta och amortering på 
lån. I sådana fall tillämpas artikel 12 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 av den 22 maj 2000 om genomförande av 
beslut 2007/436/EG, Euratom om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EGT L 130, 31.5.2000, s. 1). 

Unionen beslutade den 7 december 2010 att bevilja Irland ett lån på högst 22 500 000 000 EUR med en längsta genomsnittlig 
löptid på 7,5 år (EUT L 30, 4.2.2011, s. 34). 

Unionen beslutade den 30 maj 2011, att bevilja Portugal ett lån på högst 26 000 000 000 EUR (EUT L 159, 17.6.2011, s. 88). 

Rådet beslutade den 11 oktober 2011 att ändra genomförandebeslut 2011/77/EU och 2011/344/EU genom att förlänga löptiden 
och att tillämpa minskningen av räntemarginalen på alla delutbetalningar som redan utbetalats (EUT L 269, 14.10.2011, s. 31 
om Irland [2011/682/EU] och s. 32 om Portugal [2011/683/EU]). 

Den 21 juni 2013 beslutade rådet att ändra genomförandebeslut 2011/77/EU på så sätt att lånets genomsnittliga löptid 
förlängdes och en möjlighet infördes att på Irlands begäran förlänga avbetalningsfristerna (EUT L 173, 26.6.2013, s. 40). 

Den 21 juni 2013 beslutade rådet att ändra genomförandebeslut 2011/77/EU på så sätt att lånens genomsnittliga löptid 
förlängdes och en möjlighet infördes att på Portugals begäran förlänga avbetalningsfristerna. Därtill angavs vilka åtgärder 
respektive land skulle vidta i enlighet med samförståndsavtalet (EUT L 175, 27.6.2013, s. 47). 

Den 22 oktober 2013 beslutade rådet att ändra genomförandebeslut 2011/77/EU genom att förlänga tillgänglighetsperioden för 
ekonomiskt bistånd till Irland (EUT L 282, 24.10.2013, s. 71). 

3.  Effekt på budgeten 

Eftersom både upp- och utlåning sker på exakt samma villkor påverkar de budgeten endast om garantin tas i anspråk på grund 
av att en gäldenär inte har uppfyllt sina skyldigheter. Den 31 december 2018 var det utestående beloppet under detta instrument 
46 800 000 000 euro. 
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2000&mm=05&jj=31&type=L&nnn=130&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2011&mm=02&jj=04&type=L&nnn=030&pppp=0034&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2011&mm=06&jj=17&type=L&nnn=159&pppp=0088&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2011&mm=10&jj=14&type=L&nnn=269&pppp=0031&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=06&jj=26&type=L&nnn=173&pppp=0040&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=06&jj=27&type=L&nnn=175&pppp=0047&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=10&jj=24&type=L&nnn=282&pppp=0071&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

III. EUROPEISKA UNIONENS GARANTI FÖR UPPLÅNINGSPROGRAM SOM UNIONEN HAR INGÅTT FÖR 
ATT GE MAKROEKONOMISKT STÖD TILL TREDJELÄNDER I MEDELHAVSOMRÅDET 

1.  Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1351/2013/EU av den 11 december 2013 om makroekonomiskt stöd till Hashemitiska 
konungariket Jordanien (EUT L 341, 18.12.2013, s. 4). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 534/2014/EU av den 15 maj 2014 om makroekonomiskt stöd till Republiken Tunisien 
(EUT L 151, 21.5.2014, s. 9). 

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2016/1112 av den 6 juli 2016 om ytterligare makroekonomiskt stöd till Tunisien 
(EUT L 186, 9.7.2016, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2016/2371 av den 14 december 2016 om ytterligare makroekonomiskt stöd till 
Hashemitiska konungariket Jordanien (EUT L 352, 23.12.2016, s. 18). 

2.  Beskrivning  

Europaparlamentet och rådet beslutade den 11 december 2013 att bevilja makroekonomiskt bistånd till Jordanien i form av lån 
på högst 180 000 000 EUR med en maximal löptid på 15 år för att täcka Jordaniens betalningsbalansbehov såsom de fastställs i 
IMF-programmet. Stödet betalades ut i två lika stora delutbetalningar under 2015. 

Den 15 maj 2014 beslutade Europaparlamentet och rådet att ge makroekonomiskt stöd till Republiken Tunisien i form av lån 
som uppgår till högst 300 000 000 EUR och med en maximal löptid på 15 år för att täcka Tunisiens betalningsbalansbehov 
såsom de fastställs i IMF-programmet. De två första delutbetalningarna på vardera 100 000 000 EUR betalades bägge ut 2015 
och den tredje delutbetalningen i juli 2017. 

Den 6 juli 2016 beslutade Europaparlamentet och rådet att tillhandahålla ytterligare makroekonomiskt stöd till Tunisien i form 
av lån på högst 500 000 000 EUR (tre lånebetalningar på 200 000 000 EUR, 150 000 000 respektive 150 000 000 EUR). Den 
första delutbetalningen på 200 000 000 EUR betalades ut i oktober 2017. 

Den 14 december 2016 beslutade Europaparlamentet och rådet att tillhandahålla ytterligare makroekonomiskt stöd i form av 
lån till Hashemitiska konungariket Jordanien på högst 200 000 000 EUR (två lånebetalningar på vardera 100 000 000 EUR). 
Den första delutbetalningen på 100 000 000 EUR betalades ut i oktober 2017. 

3.  Effekt på budgeten  

Sedan ikraftträdandet av rådets förordning (EG, Euratom) nr 2728/94 av den 31 oktober 1994 om upprättande av en 
garantifond för åtgärder avseende tredje land (EGT L 293, 12.11.1994, s. 1), därefter ändrad av rådets förordning (EG, 
Euratom) nr 480/2009 (EUT L 145, 10.6.2009, s. 10) och förordning (EU) 2018/409 (EUT L 76, 19.3.2018, s. 1), ska 
eventuella brister täckas av denna fond inom ramen för det tillgängliga beloppet. 

Effekten på budgeten är alltså begränsad till  

—  en årlig inbetalning till eller, undantagsvis, utbetalning från fonden för att bibehålla målet på 9 % av garantitransaktionerna,  

— ianspråktagande av garantin om en gäldenär inte skulle fullgöra sina skyldigheter. 
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2013&mm=12&jj=18&type=L&nnn=341&pppp=0004&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2014&mm=05&jj=21&type=L&nnn=151&pppp=0009&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2016&mm=07&jj=09&type=L&nnn=186&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2016&mm=12&jj=23&type=L&nnn=352&pppp=0018&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1994&mm=11&jj=12&type=L&nnn=293&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2009&mm=06&jj=10&type=L&nnn=145&pppp=0010&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2018&mm=03&jj=19&type=L&nnn=076&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

IV. EUROPEISKA UNIONENS GARANTI FÖR UPPLÅNINGSPROGRAM SOM UNIONEN HAR INGÅTT FÖR 
ATT GE MAKROEKONOMISKT STÖD TILL TREDJELÄNDER I CENTRAL- OCH ÖSTEUROPA 

1.  Rättslig grund  

Rådets beslut 97/787/EG av den 17 november 1997 om exceptionellt finansiellt stöd till Armenien och Georgien (EGT L 322, 
25.11.1997, s. 37). 

Rådets beslut 2002/639/EG av den 12 juli 2002 om kompletterande makroekonomiskt stöd till Ukraina (EGT L 209, 6.8.2002, 
s. 22). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 388/2010/EU av den 7 juli 2010 om makroekonomiskt stöd till Ukraina (EUT L 179, 
14.7.2010, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 778/2013/EU av den 12 augusti 2013 om ytterligare makroekonomiskt bistånd till 
Georgien (EUT L 218, 14.8.2013, s. 15). 

Rådets beslut 2014/215/EU av den 14 april 2014 om makroekonomiskt stöd till Ukraina (EUT L 111, 15.4.2014, s. 85). 

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/601 av den 15 april 2015 om makroekonomiskt stöd till Ukraina (EUT L 100, 
17.4.2015, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2017/1565 av den 13 september 2017 om makroekonomiskt stöd till Republiken 
Moldavien (EUT L 242, 20.9.2017, s. 14). 

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2018/598 av den 18 april 2018 om ytterligare makroekonomiskt stöd till Georgien 
(EUT L 103, 23.4.2018, s. 8). 

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2018/947 av den 4 juli 2018 om ytterligare makroekonomiskt stöd till Ukraina 
(EUT L 171, 6.7.2018, s. 11). 

2.  Beskrivning  

Rådet beslutade den 17 november 1997 att lämna en EU-garanti för en exceptionell upp- och utlåningstransaktion till Georgien 
med högst 142 000 000 EUR och med en maximal löptid på 15 år. 

Den första delutbetalningen på 110 000 000 EUR gjordes till Georgien den 24 juli 1998. Den andra delutbetalningen ska inte 
längre göras. 

Den 12 juli 2002 beslutade rådet att ställa en långfristig lånefacilitet till Ukrainas förfogande med ett kapitalbelopp på högst 
110 000 000 EUR med en maximal löptid på 15 år i syfte att säkerställa en hållbar betalningsbalanssituation, förstärka landets 
valutareserv och underlätta genomförandet av de nödvändiga strukturreformerna. Det totala beloppet betalades ut 2014. 
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Den 7 juli 2010 beslutade Europaparlamentet och rådet att ställa en långfristig lånefacilitet till Ukrainas förfogande med ett 
kapitalbelopp på högst 500 000 000 EUR med en maximal löptid på 15 år i syfte att säkerställa en hållbar betalningsbal- 
anssituation. Stödet betalades ut i två lika stora delutbetalningar under 2014 och 2015. 

Europaparlamentet och rådet beslutade den 12 augusti 2013 att bevilja makroekonomiskt bistånd till Georgien på högst 
46 000 000 EUR (upp till 23 000 000 EUR i form av bidrag och upp till 23 000 000 EUR i form av lån) med en maximal löptid 
på 15 år. En första delutbetalning på 10 000 000 EUR gjordes i april 2015 och en andra delutbetalning på 13 000 000 EUR 
gjordes i maj 2017. 

Rådet beslutade den 14 april 2014 att bevilja makroekonomiskt bistånd till Ukraina i form av lån på högst 1 000 000 000 EUR 
med en maximal löptid på 15 år för att täcka Ukrainas brådskande betalningsbalansbehov såsom fastställs i IMF-programmet. 
Det totala beloppet på 1 000 000 000 EUR betalades ut 2014. 

Rådet beslutade den 15 april 2015 att bevilja makroekonomiskt bistånd till Ukraina på högst 1 800 000 000 EUR med en 
maximal löptid på 15 år för att stödja Ukrainas ekonomiska stabilisering och en omfattande reformagenda. Stödet ska bidra till 
att täcka Ukrainas betalningsbalansbehov såsom fastställs i IMF-programmet. En första delutbetalning på 600 000 000 EUR 
gjordes i juli 2015 och en andra delutbetalning på 600 000 000 EUR gjordes i mars 2017. 

Rådet beslutade den 18 april 2018 att bevilja makroekonomiskt bistånd till Georgien på högst 45 000 000 EUR i syfte att stödja 
Georgiens ekonomiska stabilisering och en omfattande reformagenda. Av maximibeloppet ska högst 35 000 000 EUR till- 
handahållas i form av lån och högst 10 000 000 EUR i form av bidrag. Utbetalningen av unionens makroekonomiska stöd görs 
under förutsättning att unionens budget för det relevanta året godkänns av Europaparlamentet och rådet. Stödet ska bidra till att 
täcka Georgiens betalningsbalansbehov såsom fastställs i IMF-programmet. Den första delutbetalningen på 15 000 000 EUR 
betalades ut i december 2018. 

Rådet beslutade den 4 juli 2018 att bevilja makroekonomiskt bistånd till Ukraina på högst 1 000 000 000 EUR för att stödja 
Ukrainas ekonomiska stabilisering och en omfattande reformagenda. Stödet ska bidra till att täcka Ukrainas betalningsbal- 
ansbehov såsom fastställs i IMF-programmet. Den första delutbetalningen på 500 000 000 EUR betalades ut i december 2018. 

3.  Effekt på budgeten  

Sedan ikraftträdandet av rådets förordning (EG, Euratom) nr 2728/94 av den 31 oktober 1994 om upprättande av en 
garantifond för åtgärder avseende tredje land (EGT L 293, 12.11.1994, s. 1), ändrad genom rådets förordning (EG, Euratom) 
nr 480/2009 (EUT L 145, 10.6.2009, s. 10) och förordning (EU) 2018/409 (EUT L 76, 19.3.2018, s. 1), ska eventuella brister 
täckas av denna fond inom ramen för det tillgängliga beloppet. 

Därmed begränsas budgeteffekterna till 

—  en årlig inbetalning till eller, undantagsvis, utbetalning från fonden för att bibehålla målet på 9 % av garantitransaktionerna,  

— aktivering av budgetgarantin om gäldenären inte kan betala. 
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V. EUROPEISKA UNIONENS GARANTI FÖR UPPLÅNINGSPROGRAM SOM UNIONEN HAR INGÅTT FÖR 
ATT GE MAKROEKONOMISKT STÖD TILL LÄNDERNA I OBEROENDE STATERS SAMVÄLDE OCH 
MONGOLIET 

1.  Rättslig grund  

Rådets beslut 97/787/EG av den 17 november 1997 om exceptionellt finansiellt stöd till Armenien och Georgien (EGT L 322, 
25.11.1997, s. 37). 

Rådets beslut 2009/890/EG av den 30 november 2009 om makroekonomiskt stöd till Armenien (EUT L 320, 5.12.2009, s. 3). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1025/2013/EU av den 22 oktober 2013 om makroekonomiskt bistånd till Kirgizistan 
(EUT L 283, 25.10.2013, s. 1). 

2.  Beskrivning  

Rådet beslutade den 17 november 1997 att lämna en EU-garanti för en exceptionell upp- och utlåningstransaktion till 
Armenien med högst 28 000 000 EUR och med en maximal löptid på 15 år. 

Rådet beslutade den 30 november 2009 att lämna en EU-garanti för en upp- och utlåningstransaktion till Armenien i form av 
ett långfristigt lån på högst 65 000 000 EUR för en maximal löptid på 15 år. Den första delutbetalningen på 26 000 000 EUR 
utbetalades 2011, den andra och sista 2012. 

Europaparlamentet och rådet beslutade den 22 oktober 2013 att bevilja makroekonomiskt bistånd till Kirgizistan på högst 
30 000 000 EUR (upp till 15 000 000 EUR i form av bidrag och upp till 15 000 000 EUR i form av lån) med en maximal löptid 
på 15 år. Den första delutbetalningen på 5 000 000 EUR betalades ut under 2015 och den andra delutbetalningen i april 2016. 

Den 13 september 2017 beslutade Europaparlamentet och rådet att bevilja makroekonomiskt bistånd till Moldavien på högst 
100 000 000 EUR (upp till 40 000 000 EUR i form av bidrag och upp till 60 000 000 EUR i form av lån med en maximal 
löptid på 15 år) för att stödja Moldaviens ekonomiska stabilisering och en omfattande reformagenda. 

3.  Effekt på budgeten 

Sedan ikraftträdandet av rådets förordning (EG, Euratom) nr 2728/94 av den 31 oktober 1994 om upprättande av en 
garantifond för åtgärder avseende tredje land (EGT L 293, 12.11.1994, s. 1), därefter ändrad av rådets förordning (EG, 
Euratom) nr 480/2009 (EUT L 145, 10.6.2009, s. 10) och förordning (EU) 2018/409 (EUT L 76, 19.3.2018, s. 1), ska 
eventuella brister täckas av denna fond inom ramen för det tillgängliga beloppet. 

Effekten på budgeten är alltså begränsad till  

—  en årlig inbetalning till eller, undantagsvis, utbetalning från fonden för att bibehålla målet på 9 % av garantitransaktionerna,  

— ianspråktagande av garantin om en gäldenär inte skulle fullgöra sina skyldigheter. 
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VI. EUROPEISKA UNIONENS GARANTI FÖR UPPLÅNINGSPROGRAM SOM UNIONEN HAR INGÅTT FÖR 
ATT GE MAKROEKONOMISKT STÖD TILL DE VÄSTRA BALKANLÄNDERNA 

1.  Rättslig grund  

Rådets beslut 1999/325/EG av den 10 maj 1999 om makroekonomiskt stöd till Bosnien och Hercegovina (EGT L 123, 
13.5.1999, s. 57). 

Rådets beslut 1999/733/EG av den 8 november 1999 om ytterligare makroekonomiskt stöd till f.d. jugoslaviska republiken 
Makedonien (EGT L 294, 16.11.1999, s. 31). 

Rådets beslut 2001/549/EG av den 16 juli 2001 om makroekonomiskt bistånd till Förbundsrepubliken Jugoslavien (EGT L 197, 
21.7.2001, s. 38). 

Rådets beslut 2002/882/EG av den 5 november 2002 om ytterligare makroekonomiskt stöd till Förbundsrepubliken 
Jugoslavien (EGT L 308, 9.11.2002, s. 25). 

Rådets beslut 2002/883/EG av den 5 november 2002 om ytterligare makroekonomiskt stöd till Bosnien och Hercegovina 
(EGT L 308, 9.11.2002, s. 28). 

Rådets beslut 2004/580/EG av den 29 april 2004 om makroekonomiskt bistånd till Albanien och upphävande av beslut 1999/ 
282/EG (EUT L 261, 6.8.2004, s. 116). 

Rådets beslut 2008/784/EG av den 2 oktober 2008 om fastställande av en separat förpliktelse för Montenegro och minskning i 
motsvarande mån av Serbiens förpliktelse vad gäller de långfristiga lån som gemenskapen, enligt det makroekonomiska stödet, 
har beviljat Statsförbundet Serbien och Montenegro (tidigare Förbundsrepubliken Jugoslavien) enligt beslut 2001/549/EG och 
2002/882/EG (EUT L 269, 10.10.2008, s. 8). 

Rådets beslut 2009/891/EG av den 30 november 2009 om makroekonomiskt stöd till Bosnien och Hercegovina (EUT L 320, 
5.12.2009, s. 6). 

Rådets beslut 2009/892/EG av den 30 november 2009 om makroekonomiskt stöd till Serbien (EUT L 320, 5.12.2009, s. 9). 

2.  Beskrivning  

Rådet beslutade den 10 maj 1999 att lämna en EU-garanti för en upp- och utlåningstransaktion till Bosnien och Hercegovina. 
Lånebeloppet är långfristigt och uppgår till högst 20 000 000 EUR med en maximal löptid på 15 år (Bosnien I). 

Den första delen på 10 000 000 EUR med en maximal löptid på 15 år, utbetalades till Bosnien och Hercegovina den 
21 december 1999. Den andra delen på 10 000 000 EUR betalades ut 2001. 

Rådet beslutade den 8 november 1999 återigen att lämna en EU-garanti för en upp- och utlåningstransaktion till f.d. 
jugoslaviska republiken Makedonien. Lånebeloppet är långfristigt och uppgår till högst 50 000 000 EUR med en maximal 
löptid på 15 år (Fyrom II). 
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Den första delen på 10 000 000 EUR med en maximal löptid på 15 år, betalades ut till f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 
i januari 2001, den andra delen på 12 000 000 EUR i januari 2002, den tredje delen på 10 000 000 EUR i juni 2003 och den 
fjärde delen på 18 000 000 EUR i december 2003. 

Rådet beslutade den 16 juli 2001 att lämna en EU-garanti för en upp- och utlåningstransaktion till förmån för Förbunds- 
republiken Jugoslavien (Serbien och Montenegro I). Lånebeloppet är långfristigt och uppgår till högst 225 000 000 EUR med 
en maximal löptid på 15 år. Lånet utbetalades i en enda del i oktober 2001. 

Rådet beslutade den 5 november 2002 att lämna en EU-garanti för en upp- och utlåningstransaktion till Bosnien och 
Hercegovina. Lånebeloppet är långfristigt och uppgår till högst 20 000 000 EUR med en maximal löptid på 15 år (Bosnien II). 

Den första delutbetalningen på 10 000 000 EUR, med en maximal löptid på 15 år, utbetalades till Bosnien och Hercegovina 
under 2004 och den andra delutbetalningen på 10 000 000 EUR betalades ut under 2006. 

Rådet beslutade den 5 november 2002 att lämna en EU-garanti för en upp- och utlåningstransaktion till Serbien och 
Montenegro (Serbien och Montenegro II). Lånebeloppet är långfristigt och uppgår till högst 55 000 000 EUR med en 
maximal löptid på 15 år. 

Den första delen på 10 000 000 EUR och den andra delen på 30 000 000 EUR med en maximal löptid på 15 år, betalades ut till 
Serbien och Montenegro år 2003, medan den tredje delen på 15 000 000 EUR betalades ut år 2005. 

Lånet till Albanien IV på 9 000 000 EUR, med en maximal löptid på 15 år, utbetalades till fullo under 2006. 

Rådet beslutade den 30 november 2009 att lämna en EU-garanti för en upp- och utlåningstransaktion till Serbien. Lånebeloppet 
är långfristigt och uppgår till högst 200 000 000 EUR med en maximal löptid på 8 år. Den första delutbetalningen på 
100 000 000 EUR betaldes ut under 2011. 

Rådet beslutade den 30 november 2009 att lämna en EU-garanti för en upp- och utlåningstransaktion till Serbien. Lånebeloppet 
är långfristigt och uppgår till högst 100 000 000 EUR med en maximal löptid på 15 år. De två delutbetalningarna på 
50 000 000 EUR var betalades ut under 2013. 

3.  Effekt på budgeten 

Sedan ikraftträdandet av rådets förordning (EG, Euratom) nr 2728/94 av den 31 oktober 1994 om upprättande av en 
garantifond för åtgärder avseende tredje land (EGT L 293, 12.11.1994, s. 1), därefter ändrad av rådets förordning (EG, 
Euratom) nr 480/2009 (EUT L 145, 10.6.2009, s. 10) och förordning (EU) 2018/409 (EUT L 76, 19.3.2018, s. 1), ska 
eventuella brister täckas av denna fond inom ramen för det tillgängliga beloppet. 

Effekten på budgeten är alltså begränsad till  

—  en årlig inbetalning till eller, undantagsvis, utbetalning från fonden för att bibehålla målet på 9 % av garantitransaktionerna,  

— ianspråktagande av garantin om en gäldenär inte skulle fullgöra sina skyldigheter. 
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VII. EUROPEISKA UNIONENS GARANTI FÖR EURATOMLÅN FÖR ATT FÖRBÄTTRA SÄKERHETEN OCH 
EFFEKTIVITETEN I KÄRNKRAFTVERK I LÄNDERNA I CENTRAL- OCH ÖSTEUROPA SAMT 
OBEROENDE STATERS SAMVÄLDE 

1.  Rättslig grund  

Rådets beslut 77/270/Euratom av den 29 mars 1977 om befogenhet för kommissionen att ta upp Euratomlån i syfte att bidra till 
finansieringen av kärnkraftverk (EGT L 88, 6.4.1977, s. 9). 

2.  Beskrivning  

Enligt beslut 94/179/Euratom (EGT L 84, 29.3.1994, s. 41) ska Europeiska unionen utvidga användningsområdet för Euratoms 
lån enligt beslut 77/270/Euratom till att även omfatta förbättringar av säkerheten och effektiviteten i kärnkraftverk i länderna i 
Central- och Östeuropa samt Oberoende staters samvälde. 

Det belopp som Euratomlån till medlemsstater och tredjeländer högst får uppgå till ska även i fortsättningen vara 
4 000 000 000 EUR. 

Under 2000 beslutade kommissionen om ett lån till Kozloduy i Bulgarien (212 500 000 EUR), för vilket den sista 
utbetalningen ägde rum 2006. År 2000 beviljade kommissionen ett lån till K2R4 i Ukraina men begränsade år 2004 
lånebeloppet till högst 83 000 000 USD omräknat i EUR. Under 2007 beviljades ett lån till K2R4 på 39 000 000 EUR (första 
delutbetalningen), 22 000 000 USD under 2008 och 10 335 000 USD under 2009 inom ramen för kommissionens beslut från 
2004. Under 2004 beslutade kommissionen om ett lån till Cernavodã i Rumänien (223 500 000 EUR). En första delutbetalning 
på 100 000 000 EUR och en andra på 90 000 000 EUR gjordes 2005 och den sista delutbetalningen på 33 500 000 EUR 
gjordes 2006. 

Under 2013 beslutade kommissionen att bevilja ett lån till Energoatom, Ukraina, på 300 000 000 euro för säkerhetsuppgra- 
deringar av kärnkraftverk. Lånet tillhandahålls i samarbete med Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling, som 
samtidigt bidrar med ytterligare 300 000 000 euro. De villkor som ställdes för det ursprungliga tillhandahållandet av lånet 
bedömdes som helt uppfyllda år 2015 och lånet godkändes. 

Den 27 maj 2015 godkände kommissionen utbetalningar inom ramen för Euratomlån för belopp på upp till 100 000 000 EUR, 
på villkor att Energoatom har tagit ut det lånebelopp som beviljats av EBRD till ett belopp som inte understiger 
50 000 000 EUR. Lånen omfattas av en statlig garanti som täcker 100 % av de utestående beloppen vid årets slut. Den första 
delutbetalningen på 50 000 000 EUR gjordes i maj 2017 och den andra, som uppgick till 50 000 000 EUR, gjordes i juli 2018. 

3.  Effekt på budgeten  

Sedan ikraftträdandet av rådets förordning (EG, Euratom) nr 2728/94 av den 31 oktober 1994 om upprättande av en 
garantifond för åtgärder avseende tredje land (EGT L 293, 12.11.1994, s. 1), därefter ändrad av rådets förordning (EG, 
Euratom) nr 480/2009 (EUT L 145, 10.6.2009, s. 10) och förordning (EU) 2018/409 (EUT L 76, 19.3.2018, s. 1), ska 
eventuella brister täckas av denna fond inom ramen för det tillgängliga beloppet. 

Effekten på budgeten är alltså begränsad till  

—  en årlig inbetalning till eller, undantagsvis, utbetalning från fonden för att bibehålla målet på 9 % av garantitransaktionerna,  

— ianspråktagande av garantin om en gäldenär inte skulle fullgöra sina skyldigheter. 

Från den 1 januari 2007 utgör inte längre lån till Bulgarien och Rumänien yttre åtgärder (se förordning (EG, Euratom) nr 2273/ 
2004 (EUT L 396, 31.12.2004, s. 28) och täcks därför direkt av unionens budget och inte längre av fonden. 
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VIII. EUROPEISKA UNIONENS GARANTI FÖR EUROPEISKA INVESTERINGSBANKENS LÅN TILL 
TREDJELAND I MEDELHAVSOMRÅDET 

1.  Rättslig grund  

Några av de länder som omfattas av de rättsliga grunderna nedan är numera medlemsstater eller betraktas som föranslutn- 
ingsländer. Dessutom kan vissa namn på länder ha ändrats sedan de berörda rättsakterna antogs. 

Rådets beslut av den 8 mars 1977 (Medelhavsprotokollen). 

Rådets förordning (EEG) nr 1273/80 av den 23 maj 1980 om slutande av ett interimsprotokoll mellan Europeiska ekonomiska 
gemenskapen och Jugoslavien om tidigarelagt genomförande av protokoll nr 2 till samarbetsavtalet (EGT L 130, 27.5.1980, 
s. 98). 

Rådets beslut av den 19 juli 1982 (ytterligare extraordinärt stöd till återuppbyggnaden i Libanon). 

Rådets förordning (EEG) nr 3183/82 av den 22 november 1982 om slutande av ett protokoll om ekonomiskt och tekniskt 
samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Tunisien (EGT L 337, 29.11.1982, s. 43). 

Rådets beslut av den 9 oktober 1984 (lån utanför protokollet med Jugoslavien). 

Rådets beslut 87/604/EEG av den 21 december 1987 om slutande av ett andra protokoll om ekonomiskt samarbete mellan 
Europeiska ekonomiska gemenskapen och Jugoslavien (EGT L 389, 31.12.1987, s. 65). 

Rådets beslut 88/33/EEG av den 21 december 1987 om slutande av ett protokoll om ekonomiskt och tekniskt samarbete mellan 
Europeiska ekonomiska gemenskapen och Libanon (EGT L 22, 27.1.1988, s. 25). 

Rådets beslut 88/34/EEG av den 21 december 1987 om slutande av ett protokoll om ekonomiskt och tekniskt samarbete mellan 
Europeiska ekonomiska gemenskapen och Tunisien (EGT L 22, 27.1.1988, s. 33). 

Rådets beslut 88/453/EEG av den 30 juni 1988 om slutande av ett protokoll om ekonomiskt och tekniskt samarbete mellan 
Europeiska ekonomiska gemenskapen och Marocko (EGT L 224, 13.8.1988, s. 32). 

Rådets beslut 92/44/EEG av den 19 december 1991 om slutande av ett protokoll om ekonomiskt och tekniskt samarbete mellan 
Europeiska ekonomiska gemenskapen och Tunisien (EGT L 18, 25.1.1992, s. 34). 

Rådets beslut 92/207/EEG av den 16 mars 1992 om slutande av ett protokoll om ekonomiskt och tekniskt samarbete mellan 
Europeiska ekonomiska gemenskapen och Egypten (EGT L 94, 8.4.1992, s. 21). 

Rådets beslut 92/208/EEG av den 16 mars 1992 om slutande av ett protokoll om ekonomiskt och tekniskt samarbete mellan 
Europeiska ekonomiska gemenskapen och Jordanien (EGT L 94, 8.4.1992, s. 29). 
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Rådets beslut 92/209/EEG av den 16 mars 1992 om slutande av ett protokoll om ekonomiskt och tekniskt samarbete mellan 
Europeiska ekonomiska gemenskapen och Libanon (EGT L 94, 8.4.1992, s. 37). 

Rådets beslut 92/210/EEG av den 16 mars 1992 om slutande av ett protokoll om ekonomiskt samarbete mellan Europeiska 
ekonomiska gemenskapen och Israel (EGT L 94, 8.4.1992, s. 45). 

Rådets förordning (EEG) nr 1763/92 av den 29 juni 1992 om ekonomiskt samarbete avseende samtliga tredje länder i 
Medelhavsområdet (EGT L 181, 1.7.1992, s. 5), upphävd genom förordning (EG) nr 1488/96 (EGT L 189, 30.7.1996, s. 1). 

Rådets beslut 92/548/EEG av den 16 november 1992 om slutande av ett protokoll om ekonomiskt och tekniskt samarbete 
mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Marocko (EGT L 352, 2.12.1992, s. 13). 

Rådets beslut 92/549/EEG av den 16 november 1992 om slutande av ett protokoll om ekonomiskt och tekniskt samarbete 
mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syrien (EGT L 352, 2.12.1992, s. 21). 

Rådets beslut 93/408/EEG av den 19 juli 1993 om slutande av ett protokoll om ekonomiskt samarbete mellan Europeiska 
ekonomiska gemenskapen och Slovenien (EGT L 189, 29.7.1993, s. 152). 

Rådets beslut 94/67/EG av den 24 januari 1994 om slutande av ett protokoll om ekonomiskt och tekniskt samarbete mellan 
Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syrien (EGT L 32, 5.2.1994, s. 44). 

Rådets beslut 95/484/EG av den 30 oktober 1995 om slutande av ett protokoll om ekonomiskt och tekniskt samarbete mellan 
Europeiska gemenskapen och Malta (EGT L 278, 21.11.1995, s. 14). 

Rådets beslut 95/485/EG av den 30 oktober 1995 om slutande av ett protokoll om ekonomiskt och tekniskt samarbete mellan 
Europeiska gemenskapen och Cypern (EGT L 278, 21.11.1995, s. 22). 

Rådets beslut 97/256/EG av den 14 april 1997 om beviljande av en gemenskapsgaranti för Europeiska investeringsbanken för 
att täcka förluster vid lån till projekt utanför gemenskapen (länderna i Central- och Östeuropa, Medelhavsområdet, Latina- 
merika och Asien, Sydafrika, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien samt Bosnien och Hercegovina) (EGT L 102, 
19.4.1997, s. 33). 

Rådets beslut 1999/786/EG av den 29 november 1999 om att bevilja en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken 
(EIB) mot förluster vid lån till projekt för återuppbyggnaden av de jordbävningsdrabbade områdena i Turkiet (EGT L 308, 
3.12.1999, s. 35). 

Rådets beslut 2000/24/EG av den 22 december 1999 om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investerings- 
banken mot förluster vid lån till projekt utanför gemenskapen (Central- och Östeuropa, Medelhavsländerna, Latinamerika och 
Asien samt Sydafrika) (EGT L 9, 13.1.2000, s. 24). 

Rådets beslut 2000/788/EG av den 4 december 2000 om ändring av beslut 2000/24/EG i syfte att inrätta ett särskilt EIB- 
åtgärdsprogram till stöd för konsolidering och förstärkning av tullunionen mellan EG och Turkiet (EGT L 314, 14.12.2000, 
s. 27). 

Rådets beslut 2005/47/EG av den 22 december 2004 om ändring av beslut 2000/24/EG för att beakta Europeiska unionens 
utvidgning och Europeiska grannskapspolitiken (EUT L 21, 25.1.2005, s. 9). 

Rådets beslut 2006/1016/EG av den 19 december 2006 om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investerings- 
banken mot förluster vid lån till och lånegarantier för projekt utanför gemenskapen (EUT L 414, 30.12.2006, s. 95). 
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Europaparlamentets och rådets beslut nr 633/2009/EG av den 13 juli 2009 om beviljande av en gemenskapsgaranti till 
Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till och lånegarantier för projekt utanför gemenskapen (EUT L 190, 
22.7.2009, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1080/2011/EU av den 25 oktober 2011 om beviljande av en EU-garanti till Europeiska 
investeringsbanken mot förluster vid lån till och lånegarantier för projekt utanför unionen och om upphävande av beslut 633/ 
2009/EG (EUT L 280, 27.10.2011, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 466/2014/EU av den 16 april 2014 om beviljande av en EU-garanti till Europeiska 
investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför EU (EUT L 135, 8.5.2014, s. 1), ändrad genom 
Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2018/412 av den 14 mars 2018 (EUT L 76, 19.3.2018, s. 30). 

2.  Garanti i unionens budget  

Enligt rådets beslut av den 8 mars 1977 ska unionen garantera de lån som Europeiska investeringsbanken beviljar som ett led i 
unionens ekonomiska åtaganden gentemot länderna i Medelhavsområdet. 

Detta beslut utgjorde grunden för det garantiavtal som Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska investerings- 
banken undertecknade den 30 oktober 1978 i Bryssel och den 10 november 1978 i Luxemburg om införande av en 
övergripande 75-procentig garanti för det samlade kreditbelopp som har avsatts för lån i följande länder: Malta, Tunisien, 
Algeriet, Marocko, Portugal (finansprotokoll, katastrofhjälp), Turkiet, Cypern, Egypten, Jordanien, Syrien, Israel, Grekland, 
före detta Jugoslavien och Libanon. 

Garantiavtalet förlängs i och med varje nytt finansprotokoll. 

Beslut 97/256/EG ligger till grund för ett garantiavtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska 
investeringsbanken som undertecknades i Bryssel den 25 juli 1997 och i Luxemburg den 29 juli 1997 enligt vilket garantin 
begränsas till att omfatta 70 % av den öppnade krediten, plus alla därmed förbundna belopp. 

Beslut 1999/786/EG ligger till grund för ett garantiavtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska 
investeringsbanken som undertecknades i Bryssel den 18 april 2000 och i Luxemburg den 23 maj 2000 enligt vilket garantin 
begränsas till att omfatta 65 % av den öppnade krediten, plus alla därmed förbundna belopp. 

Beslut 2000/24/EG ligger till grund för ett garantiavtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska 
investeringsbanken som undertecknades i Bryssel den 19 juli 2000 och i Luxemburg den 24 juli 2000 enligt vilket garantin 
begränsas till att omfatta 65 % av den öppnade krediten, plus alla därmed förbundna belopp. 

Beslut 2005/47/EG ligger till grund för ett omräknat och ändrat garantiavtal mellan Europeiska gemenskapen och Europeiska 
investeringsbanken som undertecknades i Bryssel den 30 augusti 2005 och i Luxemburg den 2 september 2005, enligt vilket 
garantin begränsas till att omfatta 65 % av den öppnade krediten, plus alla därmed förbundna belopp. 

Rådets beslut 2006/1016/EG ligger till grund för ett garantiavtal mellan Europeiska unionen och Europeiska investerings- 
banken som undertecknades den 1 augusti 2007 i Luxemburg och den 29 augusti 2007 i Bryssel, enligt vilken garantin 
begränsas till att omfatta 65 % av den öppnade krediten som har avsatts för EIB:s finansieringstransaktioner minus återbetalda 
belopp, plus alla därmed förbundna belopp. Detta beslut har ersatts med Europaparlamentets och rådets beslut nr 633/2009/EG. 
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Rådets beslut nr 1080/2011/EU ligger till grund för ett garantiavtal mellan Europeiska unionen och Europeiska investerings- 
banken som undertecknades i Luxemburg och i Bryssel den 22 november 2011, enligt vilken garantin begränsas till att omfatta 
65 % av den öppnade krediten som har avsatts för EIB:s finansieringstransaktioner minus återbetalda belopp, plus alla därmed 
förbundna belopp. 

Rådets beslut nr 466/2014/EU ligger till grund för ett garantiavtal mellan Europeiska unionen och Europeiska investerings- 
banken som undertecknades i Luxemburg och i Bryssel den 22 juli 2014, enligt vilken garantin begränsas till att omfatta 65 % 
av den öppnade krediten som har avsatts för EIB:s finansieringstransaktioner minus återbetalda belopp, plus alla därmed 
förbundna belopp. 

Rådets beslut (EU) 2018/412 ligger till grund för ett garantiavtal mellan Europeiska unionen och Europeiska investerings- 
banken som undertecknades i Luxemburg och i Bryssel den 3 oktober 2018, enligt vilken garantin begränsas till att omfatta 
65 % av den öppnade krediten som har avsatts för EIB:s finansieringstransaktioner minus återbetalda belopp, plus alla därmed 
förbundna belopp. 

3.  Beskrivning  

Enligt de finansprotokoll som har slutits med tredjeland i Medelhavsområdet ska totala belopp fastställas för sådana lån som 
Europeiska investeringsbanken beviljar av sina egna medel. Europeiska investeringsbanken (EIB) ska bevilja lån för ändamål 
som kan bidra till ekonomisk och social utveckling i länderna i fråga (transportinfrastruktur, hamnar, vattenförsörjning, 
produktion och distribution av energi, jordbruksprojekt och främjande av små och medelstora företag). 

Den 14 april 1997 beslutade rådet, på kommissionens förslag och efter att ha hört Europaparlamentet, att återigen låta 
gemenskapen ge en garanti för lån som EIB beviljar för projekt i följande länder i Medelhavsområdet: Algeriet, Cypern, 
Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Malta, Marocko, Syrien, Tunisien, Turkiet, Gazaremsan och Västbanken. Garantin 
begränsas till att omfatta 70 % av den öppnade krediten, plus alla därmed förbundna belopp. Det totala taket för krediter 
motsvarar 7 105 000 000 EUR, varav 2 310 000 000 EUR i ovannämnda länder i Medelhavsområdet, och täcker en period på 
tre år från och med den 31 januari 1997 (som kan förlängas med sex månader). 

EIB uppmanas sträva efter att 25 % av den kommersiella risken täcks genom icke statliga garantier. 

Den 29 november 1999 beslutade rådet att bevilja en gemenskapsgaranti till EIB mot förluster vid lån till projekt för 
återuppbyggnaden av de jordbävningsdrabbade områdena i Turkiet. Garantin begränsas till att omfatta 65 % av den öppnade 
krediten, plus alla därmed förbundna belopp. Det totala taket för krediter motsvarar 600 000 000 EUR och täcker en period på 
tre år från och med den 29 november 1999 (som kan förlängas med sex månader). 

EIB uppmanas sträva efter att 30 % av den kommersiella risken täcks genom icke statliga garantier. Denna procentsats bör 
höjas så ofta som möjligt, i den utsträckning marknaden tillåter det. 

Den 22 december 1999 beslutade rådet, på kommissionens förslag och efter att ha hört Europaparlamentet, att återigen bevilja 
en gemenskapsgaranti till EIB för förluster vid lån till projekt i följande länder i Medelhavsområdet: Algeriet, Cypern, Egypten, 
Israel, Jordanien, Libanon, Malta, Marocko, Syrien, Tunisien, Turkiet, Gazaremsan och Västbanken. Det totala taket för 
krediter för alla länder som omfattas av beslut 2000/24/EG motsvarar 19 460 000 000 EUR. Garantin begränsas till att omfatta 
65 % av den öppnade krediten, plus alla därmed förbundna belopp. Den täcker en period på sju år från och med den 1 februari 
2000 till och med den 31 januari 2007. Eftersom de lån som EIB beviljat inte har uppnått ovannämnda belopp vid denna 
tidsperiods slut, har den automatiskt förlängts med sex månader. 
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Rådet beslutade den 4 december 2000 att inrätta ett särskilt åtgärdsprogram för EIB till stöd för konsolidering och förstärkning 
av tullunionen mellan EG och Turkiet. Dessa lån begränsas till ett globalt tak på 450 000 000 EUR. 

Genom beslutet 2005/47/EG omstrukturerades det regionala mandatet för Medelhavsområdet för att utesluta Cypern, Malta och 
Turkiet, som inkluderades i mandatet för Sydöstra grannstaterna. 

Genom beslut 2006/1016/EG tillhandahålls en gemenskapsgaranti till EIB för förluster vid lån och lånegarantier utanför 
gemenskapen avseende lån i följande länder i Medelhavsområdet: Algeriet, Egypten, Västbanken och Gaza, Israel, Jordanien, 
Libanon, Libyen (behörighet ska beslutas av rådet), Marocko, Syrien och Tunisien. Det totala taket för krediter för alla länder 
som omfattas av beslut 2006/1016/EG motsvarar 27 800 000 000 EUR och omfattar perioden från och med den 1 februari 
2007 fram till och med den 31 december 2013, med möjlighet till förlängning med sex månader. Gemenskapsgarantin är 
begränsad till 65 %. 

Beslut 2006/1016/EG har ersatts med Europaparlamentets och rådets beslut nr 633/2009/EG. 

Beslut nr 1080/2011/EU, som trädde ikraft den 30 oktober 2011, ökade det sammanlagda beloppet av utbetalda krediter och 
tillhandahållna garantier enligt EIB:s finansieringsverksamhet från 25 800 000 000 EUR till 29 484 000 000 EUR 
(2 000 000 000 EUR för finansiering av klimatförändringsverksamhet och 1 684 000 000 EUR för att stärka EIB:s riskverks- 
amhet). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 466/2014/EU beviljar en EU-garanti till EIB mot förluster vid lån och lånegarantier till 
projekt utanför EU (föranslutningsländer, länder som deltar i partnerskaps- och grannskapssamarbetet, länder i Asien, 
Latinamerika och Sydafrika) under perioden 2014‒2020, ändrat genom Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2018/412 
av den 14 mars 2018 (EUT L 76, 19.3.2018, s. 30). Det högsta taket för EIB:s finansieringsverksamhet, enligt ändringsbeslutet, 
får inte överskrida 32 300 000 000 EUR, som kommer att delas upp i regionala tak och deltak, samt i 

a) ett totalbelopp på högst 30 000 000 000 EUR under ett allmänt mandat, varav 1 400 000 000 EUR är öronmärkta för 
projekt inom den offentliga sektorn som inriktas på den långsiktiga ekonomiska motståndskraften för flyktingar, migranter 
och värd-, transit- och ursprungssamhällen som en strategisk respons som syftar till att ta itu med de bakomliggande 
orsakerna till migration, och 

b) ett totalbelopp på högst 2 300 000 000 EUR enligt ett mandat för utlåning till den privata sektorn för projekt som inriktas 
på den långsiktiga ekonomiska motståndskraften för flyktingar, migranter och värd-, transit- och ursprungssamhällen som 
en strategisk respons som syftar till att ta itu med de bakomliggande orsakerna till migration. 

EU-garantin begränsas till att omfatta 65 % av den öppnade utestående krediten. 

4.  Effekt på budgeten 

Sedan ikraftträdandet av rådets förordning (EG, Euratom) nr 2728/94 av den 31 oktober 1994 om upprättande av en 
garantifond för åtgärder avseende tredje land (EGT L 293, 12.11.1994, s. 1), därefter ändrad av rådets förordning (EG, 
Euratom) nr 480/2009 (EUT L 145, 10.6.2009, s. 10) och förordning (EU) 2018/409 (EUT L 76, 19.3.2018, s. 1), ska 
eventuella brister täckas av denna fond inom ramen för det tillgängliga beloppet. 
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Effekten på budgeten är alltså begränsad till 

—  en årlig inbetalning till eller, undantagsvis, utbetalning från fonden för att bibehålla målet på 9 % av garantitransaktionerna,  

— ianspråktagande av garantin om en gäldenär inte skulle fullgöra sina skyldigheter,  

—  beviljande, i en rad fall, av räntesubventioner på 2 % i icke återbetalningspliktigt stöd, inom ramen för de totala belopp som 
har fastställts i finansprotokollen. 

Lån till de nya medlemsstaterna utgör inte längre yttre åtgärder (se förordning (EG, Euratom) nr 2273/2004 (EUT L 396, 
31.12.2004, s. 28) och täcks därför direkt av unionens budget och inte längre av fonden. 
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IX. EUROPEISKA UNIONENS GARANTI FÖR EUROPEISKA INVESTERINGSBANKENS LÅN TILL 
TREDJELÄNDER I CENTRAL- OCH ÖSTEUROPA OCH VÄSTRA BALKAN 

1.  Rättslig grund  

Några av de länder som omfattas av de rättsliga grunderna nedan är numera medlemsstater eller betraktas som föranslutn- 
ingsländer. Dessutom kan vissa namn på länder ha ändrats sedan de berörda rättsakterna antogs. 

Beslut av den 29 november 1989 av Europeiska investeringsbankens råd om bankens verksamhet i Ungern och Polen. 

Rådets beslut 90/62/EEG av den 12 februari 1990 om en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster 
vid lån till projekt i Ungern och Polen (EGT L 42, 16.2.1990, s. 68). 

Rådets beslut 91/252/EEG av den 14 maj 1991 om utvidgning av tillämpningsområdet för beslut 90/62/EEG om en 
gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till projekt i Ungern och Polen, till att även 
omfatta Tjeckoslovakien, Bulgarien och Rumänien (EGT L 123, 18.5.1991, s. 44). 

Rådets beslut 93/166/EEG av den 15 mars 1993 om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken för 
att täcka förluster vid lån till investeringsprojekt i Estland, Lettland och Litauen (EGT L 69, 20.3.1993, s. 42). 

Rådets beslut 93/696/EG av den 13 december 1993 om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska utvecklingsbanken 
för att täcka förluster vid lån till projekt i länder i Central- och Östeuropa (Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Rumänien, 
Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen och Albanien) (EGT L 321, 23.12.1993, s. 27). 

Rådets beslut 97/256/EG av den 14 april 1997 om beviljande av en gemenskapsgaranti för Europeiska investeringsbanken för 
att täcka förluster vid lån till projekt utanför gemenskapen (länderna i Central- och Östeuropa, Medelhavsområdet, Latina- 
merika och Asien, Sydafrika, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien samt Bosnien och Hercegovina) (EGT L 102, 
19.4.1997, s. 33). 

Rådets beslut 98/348/EG av den 19 maj 1998 om beviljandet av en gemenskapsgaranti för Europeiska investeringsbanken för 
att täcka förluster vid lån till projekt i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (EGT L 155, 29.5.1998, s. 53). 

Rådets beslut 98/729/EG av den 14 december 1998 om ändringar av beslut 97/256/EG för att utvidga den gemenskapsgaranti 
som beviljats Europeiska investeringsbanken till att omfatta lån till projekt i Bosnien och Hercegovina (EGT L 346, 22.12.1998, 
s. 54). 

Rådets beslut 2000/24/EG av den 22 december 1999 om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investerings- 
banken mot förluster vid lån till projekt utanför gemenskapen (Central- och Östeuropa, Medelhavsländerna, Latinamerika och 
Asien samt Sydafrika) (EGT L 9, 13.1.2000, s. 24). 

Rådets beslut 2000/688/EG av den 7 november 2000 om ändring av beslut 2000/24/EG så att den gemenskapsgaranti som 
beviljats Europeiska investeringsbanken utvidgas till att omfatta lån till projekt i Kroatien (EGT L 285, 10.11.2000, s. 20). 

5.7.2019 SV III/1497Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
BORROWING-AND-LENDING OPERATIONS — BORROWING-AND-LENDING OPERATIONS GUARANTEED BY THE UNION BUDGET 

(BY WAY OF INDICATION)

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1990&mm=02&jj=16&type=L&nnn=042&pppp=0068&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1991&mm=05&jj=18&type=L&nnn=123&pppp=0044&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1993&mm=03&jj=20&type=L&nnn=069&pppp=0042&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1993&mm=12&jj=23&type=L&nnn=321&pppp=0027&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1997&mm=04&jj=19&type=L&nnn=102&pppp=0033&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1997&mm=04&jj=19&type=L&nnn=102&pppp=0033&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1998&mm=05&jj=29&type=L&nnn=155&pppp=0053&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1998&mm=12&jj=22&type=L&nnn=346&pppp=0054&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1998&mm=12&jj=22&type=L&nnn=346&pppp=0054&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2000&mm=01&jj=13&type=L&nnn=009&pppp=0024&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2000&mm=11&jj=10&type=L&nnn=285&pppp=0020&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

Rådets beslut 2001/778/EG av den 6 november 2001 om ändring av beslut 2000/24/EG så att den gemenskapsgaranti som 
beviljats Europeiska investeringsbanken utvidgas till att omfatta lån till projekt i Förbundsrepubliken Jugoslavien (EGT L 292, 
9.11.2001, s. 43). 

Rådets beslut 2005/47/EG av den 22 december 2004 om ändring av beslut 2000/24/EG för att beakta Europeiska unionens 
utvidgning och Europeiska grannskapspolitiken (EUT L 21, 25.1.2005, s. 9). 

Rådets beslut 2006/1016/EG av den 19 december 2006 om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investerings- 
banken mot förluster vid lån till och lånegarantier för projekt utanför gemenskapen (EUT L 414, 30.12.2006, s. 95). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 633/2009/EG av den 13 juli 2009 om beviljande av en gemenskapsgaranti till 
Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till och lånegarantier för projekt utanför gemenskapen (EUT L 190, 
22.7.2009, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1080/2011/EU av den 25 oktober 2011 om beviljande av en EU-garanti till Europeiska 
investeringsbanken mot förluster vid lån till och lånegarantier för projekt utanför unionen och om upphävande av beslut nr 633/ 
2009/EG (EUT L 280, 27.10.2011, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 466/2014/EU av den 16 april 2014 om beviljande av en EU-garanti till Europeiska 
investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför EU (EUT L 135, 8.5.2014, s. 1), ändrat genom 
Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2018/412 av den 14 mars 2018 (EUT L 76, 19.3.2018, s. 30). 

2.  Garanti i unionens budget  

Beslut 90/62/EEG ligger till grund för ett garantiavtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och EIB som under- 
tecknades den 24 april 1990 i Bryssel och den 14 maj 1990 i Luxemburg om lån till Ungern och Polen och för en utvidgning av 
detta avtal, som undertecknades i Bryssel och i Luxemburg den 31 juli 1991, till att även omfatta lån till Tjeckoslovakien, 
Rumänien och Bulgarien. 

I ett dokument om detta garantiavtal som undertecknades i Bryssel den 19 januari 1993 och i Luxemburg den 4 februari 1993 
ersätts Tjeckoslovakien med Tjeckiska republiken och Slovakien från och med den 1 januari 1993. 

Beslut 93/696/EG ligger till grund för ett garantiavtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och EIB som under- 
tecknades den 22 juli 1994 i Bryssel och den 12 augusti 1994 i Luxemburg. 

Beslut 97/256/EG ligger till grund för ett garantiavtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och EIB som under- 
tecknades den 25 juli 1997 i Bryssel och den 29 juli 1997 i Luxemburg. 

Rådets beslut 98/348/EG och rådets beslut 98/729/EG ligger till grund för ett garantiavtal mellan Europeiska ekonomiska 
gemenskapen och EIB som undertecknades den 25 juli 1997 i Bryssel och den 29 juli 1997 i Luxemburg. 

Rådets beslut 2000/24/EG ligger till grund för ett garantiavtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och EIB som 
undertecknades den 19 juli 2000 i Bryssel och den 24 juli 2000 i Luxemburg. 

Beslut 2005/47/EG ligger till grund för ett omräknat och ändrat garantiavtal mellan Europeiska gemenskapen och EIB som 
undertecknades i Bryssel den 30 augusti 2005 och i Luxemburg den 2 september 2005, enligt vilket garantin begränsas till att 
omfatta 65 % av den öppnade krediten, plus alla därmed förbundna belopp. 
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Beslut 2006/1016/EG ligger till grund för ett garantiavtal mellan Europeiska gemenskapen och EIB som undertecknades den 
1 augusti 2007 i Luxemburg och den 29 augusti 2007 i Bryssel, enligt vilken garantin begränsas till att omfatta 65 % av den 
öppnade krediten som har avsatts för EIB:s finansieringstransaktioner minus återbetalda belopp, plus alla därmed förbundna 
belopp. Detta beslut har ersatts med Europaparlamentets och rådets beslut nr 633/2009/EG. 

Rådets beslut nr 1080/2011/EU ligger till grund för ett garantiavtal mellan Europeiska unionen och EIB som undertecknades i 
Luxemburg och i Bryssel den 22 november 2011, enligt vilken garantin begränsas till att omfatta 65 % av den öppnade 
krediten som har avsatts för EIB:s finansieringstransaktioner minus återbetalda belopp, plus alla därmed förbundna belopp. 

Rådets beslut nr 466/2014/EU ligger till grund för ett garantiavtal mellan Europeiska unionen och EIB som undertecknades i 
Luxemburg och i Bryssel den 22 juli 2014, enligt vilken garantin begränsas till att omfatta 65 % av den öppnade krediten som 
har avsatts för EIB:s finansieringstransaktioner minus återbetalda belopp, plus alla därmed förbundna belopp. 

Beslut (EU) 2018/412 ligger till grund för ett garantiavtal mellan Europeiska unionen och Europeiska investeringsbanken som 
undertecknades i Luxemburg och i Bryssel den 3 oktober 2018, enligt vilken garantin begränsas till att omfatta 65 % av den 
öppnade krediten som har avsatts för EIB:s finansieringstransaktioner minus återbetalda belopp, plus alla därmed förbundna 
belopp. 

3.  Beskrivning  

Med anledning av en anmodan från rådet den 9 oktober 1989, beslutade EIB:s råd den 29 november 1989 att bemyndiga 
banken att bevilja lån från sina egna medel för att finansiera investeringsprojekt i Ungern och Polen till ett sammanlagt belopp 
på högst 1 000 000 000 EUR. Dessa lån beviljas för att finansiera investeringsprojekt som uppfyller bankens sedvanliga krav 
för lån från dess egna medel. 

Den 14 maj 1991 och den 15 mars 1993 beslutade rådet, på förslag från kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet, 
att denna garanti skulle utvidgas till att gälla alla lån som EIB kan komma att bevilja i andra länder i Central- och Östeuropa 
(Tjeckoslovakien, Bulgarien och Rumänien) under en period av två år och till högst 700 000 000 EUR. 

Den 13 december 1993 beslutade rådet, på förslag från kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet, att med 
ytterligare tre år förlänga gemenskapens garanti för EIB:s lån på 3 000 000 000 EUR till projekt i Polen, Ungern, Tjeckiska 
republiken, Slovakiska republiken, Rumänien, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen och Albanien. 

Budgetgarantin ska täcka alla utgifter i samband med dessa lån (amortering och räntebetalning m.m.). 

Den 14 april 1997 beslutade rådet, på kommissionens förslag och efter att ha hört Europaparlamentet, att förnya gemenskaps- 
garantin för lån som EIB beviljar för projekt i Albanien, Bulgarien, Tjeckien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Polen, 
Rumänien, Slovakien och Slovenien. Garantin begränsas till att omfatta 70 % av den öppnade krediten, plus alla därmed 
förbundna belopp. Det totala taket för krediter motsvarar 7 105 000 000 EUR, varav 3 520 000 000 EUR i ovannämnda länder 
i Central- och Östeuropa. Det täcker en period på tre år från och med den 31 januari 1997. Eftersom de lån som EIB beviljat 
inte har uppnått ovannämnda belopp vid denna tidsperiods slut, har den automatiskt förlängts med sex månader. 

Den 19 maj 1998 beslutade rådet att ge en gemenskapsgaranti för att täcka förluster vid lån som EIB beviljar för projekt i f.d. 
jugoslaviska republiken Makedonien. Garantin begränsas till att omfatta 70 % av den öppnade krediten, plus alla därmed 
förbundna belopp. Det totala taket för krediter motsvarar 150 000 000 EUR och täcker en period på två år från och med den 
1 januari 1998. Eftersom de lån som EIB beviljat inte har uppnått ovannämnda belopp vid denna tidsperiods slut, har den 
automatiskt förlängts med sex månader. 
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Rådet beslutade den 14 december 1998 att ändra beslut 97/256/EG i syfte att utvidga gemenskapsgarantin för lån som EIB 
beviljar för projekt i Bosnien och Hercegovina. Garantin begränsas till att omfatta 70 % av den öppnade krediten, plus alla 
därmed förbundna belopp. Det totala taket för krediter motsvarar 100 000 000 EUR och täcker en period på två år från och med 
den 22 december 1998. Eftersom de lån som EIB beviljat inte har uppnått ovannämnda belopp vid denna tidsperiods slut, har 
den automatiskt förlängts med sex månader. 

EIB uppmanas sträva efter att 25 % av den kommersiella risken täcks genom icke statliga garantier. 

Den 22 december 1999 beslutade rådet, på kommissionens förslag och efter att ha hört Europaparlamentet, att förnya 
gemenskapsgarantin för lån som EIB beviljar för projekt i Albanien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Bosnien och 
Hercegovina, Bulgarien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Polen, Slovakien, Tjeckien, Rumänien och Slovenien. Det totala 
taket för krediter för alla länder som omfattas av beslut 2000/24/EG motsvarar 19 460 000 000 EUR. Garantin begränsas till att 
omfatta 65 % av den öppnade krediten, plus alla därmed förbundna belopp, och täcker en period på sju år från och med den 
1 februari 2000 till och med den 31 januari 2007. Eftersom de lån som EIB beviljat inte har uppnått ovannämnda belopp vid 
denna tidsperiods slut, har den automatiskt förlängts med sex månader. 

EIB uppmanas sträva efter att 30 % av den kommersiella risken täcks genom icke statliga garantier. Denna procentsats bör 
höjas så ofta som möjligt, i den utsträckning marknaden tillåter det. 

Rådet beslutade den 7 november 2000 att utvidga den gemenskapsgaranti som beviljats EIB till att omfatta lån till projekt i 
Kroatien. 

Rådet beslutade den 6 november 2000 att utvidga den gemenskapsgaranti som beviljats EIB till att omfatta lån till projekt i 
Förbundsrepubliken Jugoslavien. 

Genom beslut 2005/47/EG omstrukturerades det regionala mandatet för Medelhavsområdet för att utesluta Cypern, Malta och 
Turkiet, som inkluderades i mandatet för Sydöstra grannstaterna. 

Genom 2006/1016/EG tillhandahålls en gemenskapsgaranti till EIB för förluster vid lån och lånegarantier utanför gemenskapen 
avseende lån i följande kandidater: Kroatien, Turkiet, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och potentiella kandidater: 
Albanien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Kosovo. Det totala taket för krediter för alla länder som omfattas av beslut 2006/ 
1016/EG motsvarar 27 800 000 000 EUR och omfattar perioden från och med den 1 februari 2007 fram till och med den 
31 december 2013, med möjlighet till förlängning med sex månader. Gemenskapsgarantin är begränsad till 65 %. Detta beslut 
har ersatts med Europaparlamentets och rådets beslut nr 633/2009/EG. 

Beslut nr 1080/2011/EU som trädde ikraft den 30 oktober 2011 ökade det sammanlagda beloppet av utbetalda krediter och 
tillhandahållna garantier enligt EIB:s finansieringsverksamhet från 25 800 000 000 EUR till 29 484 000 000 EUR 
(2 000 000 000 EUR för finansiering av klimatförändringsverksamhet och 1 684 000 000 EUR för att stärka EIB:s riskverks- 
amhet). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 466/2014/EU beviljar en EU-garanti till EIB mot förluster vid lån och lånegarantier till 
projekt utanför EU (föranslutningsländer, länder som deltar i partnerskaps- och grannskapssamarbetet, länder i Asien, 
Latinamerika och Sydafrika) under perioden 2014‒2020, ändrat genom Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2018/412 
av den 14 mars 2018 (EUT L 76, 19.3.2018, s. 30). Det högsta taket för EIB:s finansieringsverksamhet, enligt ändringsbeslutet, 
får inte överskrida 32 300 000 000 EUR, som kommer att delas upp i regionala tak och deltak, samt i 

a) ett totalbelopp på högst 30 000 000 000 EUR under ett allmänt mandat, varav 1 400 000 000 EUR är öronmärkta för 
projekt inom den offentliga sektorn som inriktas på den långsiktiga ekonomiska motståndskraften för flyktingar, migranter 
och värd-, transit- och ursprungssamhällen som en strategisk respons som syftar till att ta itu med de bakomliggande 
orsakerna till migration, och 
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b) ett totalbelopp på högst 2 300 000 000 EUR enligt ett mandat för utlåning till den privata sektorn för projekt som inriktas 
på den långsiktiga ekonomiska motståndskraften för flyktingar, migranter och värd-, transit- och ursprungssamhällen som 
en strategisk respons som syftar till att ta itu med de bakomliggande orsakerna till migration. 

EU-garantin begränsas till att omfatta 65 % av den öppnade utestående krediten. 

4.  Effekt på budgeten 

Sedan ikraftträdandet av rådets förordning (EG, Euratom) nr 2728/94 av den 31 oktober 1994 om upprättande av en 
garantifond för åtgärder avseende tredje land (EGT L 293, 12.11.1994, s. 1), därefter ändrad av rådets förordning (EG, 
Euratom) nr 480/2009 (EUT L 145, 10.6.2009, s. 10) och förordning (EU) 2018/409 (EUT L 76, 19.3.2018, s. 1), ska 
eventuella brister täckas av denna fond inom ramen för det tillgängliga beloppet. 

Effekten på budgeten är alltså begränsad till  

—  en årlig inbetalning till eller, undantagsvis, utbetalning från fonden för att bibehålla målet på 9 % av garantitransaktionerna,  

— ianspråktagande av garantin om en gäldenär inte skulle fullgöra sina skyldigheter. 

Lån till de nya medlemsstaterna utgör inte längre yttre åtgärder (se förordning (EG, Euratom) nr 2273/2004 (EUT L 396, 
31.12.2004, s. 28) och täcks därför direkt av unionens budget och inte längre av fonden. 
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X. EUROPEISKA UNIONENS GARANTI MOT FÖRLUSTER FÖR EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN 
VID UTLÅNING TILL PROJEKT I VISSA LÄNDER I ASIEN OCH LATINAMERIKA 

1.  Rättslig grund  

Rådets beslut 93/115/EEG av den 15 februari 1993 om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken 
för att täcka förluster vid lån till projekt av gemensamt intresse i vissa tredje länder (EGT L 45, 23.2.1993, s. 27). 

Rådets beslut 96/723/EG av den 12 december 1996 om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken 
för att täcka förluster vid lån till projekt av gemensamt intresse i länder i Latinamerika och Asien med vilka gemenskapen har 
tecknat samarbetsavtal (Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexiko, 
Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, El Salvador, Uruguay och Venezuela; Bangladesh, Brunei, Filippinerna, Indien, 
Indonesien, Kina, Macao, Malaysia, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Thailand och Vietnam) (EGT L 329, 19.12.1996, s. 45). 

Rådets beslut 97/256/EG av den 14 april 1997 om beviljande av en gemenskapsgaranti för Europeiska investeringsbanken för 
att täcka förluster vid lån till projekt utanför gemenskapen (länderna i Central- och Östeuropa, Medelhavsområdet, Latina- 
merika och Asien, Sydafrika, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien samt Bosnien och Hercegovina) (EGT L 102, 
19.4.1997, s. 33). 

Rådets beslut 2000/24/EG av den 22 december 1999 om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investerings- 
banken mot förluster vid lån till projekt utanför gemenskapen (Central- och Östeuropa, Medelhavsländerna, Latinamerika och 
Asien samt Sydafrika) (EGT L 9, 13.1.2000, s. 24). 

Rådets beslut 2005/47/EG av den 22 december 2004 om ändring av beslut 2000/24/EG för att beakta Europeiska unionens 
utvidgning och Europeiska grannskapspolitiken (EUT L 21, 25.1.2005, s. 9). 

Rådets beslut 2006/1016/EG av den 19 december 2006 om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investerings- 
banken mot förluster vid lån till och lånegarantier för projekt utanför gemenskapen (EUT L 414, 30.12.2006, s. 95). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 633/2009/EG av den 13 juli 2009 om beviljande av en gemenskapsgaranti till 
Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till och lånegarantier för projekt utanför gemenskapen (EUT L 190, 
22.7.2009, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1080/2011/EU av den 25 oktober 2011 om beviljande av en EU-garanti till Europeiska 
investeringsbanken mot förluster vid lån till och lånegarantier för projekt utanför unionen och om upphävande av beslut nr 633/ 
2009/EG (EUT L 280, 27.10.2011, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 466/2014/EU av den 16 april 2014 om beviljande av en EU-garanti till Europeiska 
investeringsbanken förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför EU (EUT L 135, 8.5.2014, s. 1). 
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Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2018/412 av den 14 mars 2018 om ändring av beslut nr 466/2014/EU om 
beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför EU 
(EUT L 76, 19.3.2018, s. 30). 

2.  Garanti i unionens budget  

Rådets beslut 93/115/EEG ligger till grund för ett garantiavtal som undertecknats av Europeiska ekonomiska gemenskapen och 
EIB den 4 november 1993 i Bryssel och den 17 november 1993 i Luxemburg. 

Rådets beslut 96/723/EG ligger till grund för ett garantiavtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och EIB som 
undertecknades den 18 mars 1997 i Bryssel och den 26 mars 1997 i Luxemburg. 

Rådets beslut 97/256/EG ligger till grund för ett garantiavtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och EIB som 
undertecknades den 25 juli 1997 i Bryssel och den 29 juli 1997 i Luxemburg. 

Rådets beslut 2000/24/EG ligger till grund för ett garantiavtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och EIB som 
undertecknades den 19 juli 2000 i Bryssel och den 24 juli 2000 i Luxemburg. 

Rådets beslut 2005/47/EG ligger till grund för ett omräknat och ändrat garantiavtal mellan Europeiska gemenskapen och EIB 
som undertecknades i Bryssel den 30 augusti 2005 och i Luxemburg den 2 september 2005, enligt vilket garantin begränsas till 
att omfatta 65 % av den öppnade krediten, plus alla därmed förbundna belopp. 

Rådets beslut 2006/1016/EG ligger till grund för ett garantiavtal mellan Europeiska gemenskapen och EIB som undertecknades 
den 1 augusti 2007 i Luxemburg och den 29 augusti 2007 i Bryssel, enligt vilken garantin begränsas till att omfatta 65 % av 
den öppnade krediten som har avsatts för EIB:s finansieringstransaktioner minus återbetalda belopp, plus alla därmed 
förbundna belopp. Detta beslut har ersatts med Europaparlamentets och rådets beslut nr 633/2009/EG. 

Rådets beslut 1080/2011/EU ligger till grund för ett garantiavtal mellan Europeiska unionen och EIB som undertecknades i 
Luxemburg och i Bryssel den 22 november 2011, enligt vilken garantin begränsas till att omfatta 65 % av den öppnade 
krediten som har avsatts för EIB:s finansieringstransaktioner minus återbetalda belopp, plus alla därmed förbundna belopp. 

Rådets beslut 466/2014/EU ligger till grund för ett garantiavtal mellan Europeiska unionen och EIB som undertecknades i 
Luxemburg och i Bryssel den 22 juli 2014, enligt vilken garantin begränsas till att omfatta 65 % av den öppnade krediten som 
har avsatts för EIB:s finansieringstransaktioner minus återbetalda belopp, plus alla därmed förbundna belopp. 

Rådets beslut (EU) 2018/412 ligger till grund för ett garantiavtal mellan Europeiska unionen och Europeiska investerings- 
banken som undertecknades i Luxemburg och i Bryssel den 3 oktober 2018, enligt vilken garantin begränsas till att omfatta 
65 % av den öppnade krediten som har avsatts för EIB:s finansieringstransaktioner minus återbetalda belopp, plus alla därmed 
förbundna belopp. 

3. Beskrivning  

Enligt beslut 93/115/EEG garanterar unionen, i varje enskilt fall, de lån som Europeiska investeringsbanken (EIB) ger i sådana 
tredjeländer som Europeiska unionen har slutit samarbetsavtal med. 

Ett tak på totalt 250 000 000 EUR per år har fastställts för en period på tre år genom beslut 93/115/EEG. 

Den 12 december 1996 beviljade rådet EIB en gemenskapsgaranti på 100 % för projekt av gemensamt intresse i vissa 
tredjeländer (utvecklingsländer i Latinamerika och Asien) med vilka gemenskapen har tecknat samarbetsavtal. Garantin 
begränsades till ett tak på 275 000 000 EUR under 1996 (med möjlighet till en förlängning med sex månader). 
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Den 14 april 1997 beslutade rådet, på kommissionens förslag och efter att ha hört Europaparlamentet, att återigen låta 
gemenskapen ge en garanti för lån som EIB beviljar för projekt i följande länder i Asien och Latinamerika: Argentina, Bolivia, 
Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, El 
Salvador, Uruguay, Venezuela, Bangladesh, Brunei, Filippinerna, Indien, Indonesien, Kina, Macao, Malaysia, Mongoliet, 
Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Thailand och Vietnam. Garantin begränsas till att omfatta 70 % av den öppnade krediten, plus 
alla därmed förbundna belopp. Det totala taket för krediter motsvarar 7 105 000 000 EUR, varav 900 000 000 EUR i 
ovannämnda länder i Latinamerika och Asien, och täcker en period på tre år från och med den 31 januari 1997 (som kan 
förlängas med sex månader). 

EIB uppmanas sträva efter att 25 % av den kommersiella risken täcks genom icke statliga garantier. 

Den 22 december 1999 beslutade rådet att förnya gemenskapsgarantin för lån som EIB beviljar för projekt i följande länder i 
Latinamerika och Asien: Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexiko, 
Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, El Salvador, Uruguay, Venezuela, Bangladesh, Brunei, Kina, Sydkorea, Indien, 
Indonesien, Laos, Macao, Malaysia, Mongoliet, Nepal, Pakistan, Filippinerna, Singapore, Sri Lanka, Thailand, Vietnam och 
Jemen. Garantin begränsas till att omfatta 65 % av den öppnade krediten, plus alla därmed förbundna belopp. Det totala taket 
för krediter för alla länder som omfattas av beslut 2000/24/EG motsvarar 19 460 000 000 EUR och täcker en period på sju år 
från och med den 1 februari 2000 till och med den 31 januari 2007. Eftersom de lån som EIB beviljat inte har uppnått 
ovannämnda belopp vid denna tidsperiods slut, har den automatiskt förlängts med sex månader. 

EIB uppmanas sträva efter att 30 % av den kommersiella risken täcks genom icke statliga garantier. Denna procentsats bör 
höjas så ofta som möjligt, i den utsträckning marknaden tillåter det. 

Beslut 2005/47/EG ligger till grund för ett omräknat och ändrat garantiavtal mellan Europeiska gemenskapen och EIB som 
undertecknades i Bryssel den 30 augusti 2005 och i Luxemburg den 2 september 2005, enligt vilket garantin begränsas till att 
omfatta 65 % av den öppnade krediten, plus alla därmed förbundna belopp. 

Genom beslut 2006/1016/EG tillhandahålls en gemenskapsgaranti till EIB för förluster vid lån och lånegarantier utanför 
gemenskapen avseende lån i följande latinamerikanska länder: Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela och i följande 
länder i Asien: Afghanistan*, Bangladesh, Bhutan*, Brunei, Kambodja*, Kina, Indien, Indonesien, Irak*, Sydkorea, Laos, 
Malaysia, Maldiverna, Mongoliet, Nepal, Pakistan, Filippinerna, Singapore, Sri Lanka, Taiwan*, Thailand, Vietnam, Jemen 
och följande länder i Centralasien: Kazakstan*, Kirgizistan*, Turkmenistan*, Uzbekistan* (*: behörighet beslutas av rådet). 
Det totala taket för krediter för alla länder som omfattas av beslut 2006/1016/EG motsvarar 27 800 000 000 EUR och omfattar 
perioden från och med den 1 februari 2007 fram till och med den 31 december 2013, med möjlighet till förlängning med sex 
månader. Gemenskapsgarantin är begränsad till 65 %. Detta beslut har ersatts med Europaparlamentets och rådets beslut nr 
633/2009/EG. 

Beslut nr 1080/2011/EU som trädde ikraft den 30 oktober 2011 ökade det sammanlagda beloppet av utbetalda krediter och 
tillhandahållna garantier enligt EIB:s finansieringsverksamhet från 25 800 000 000 EUR till 29 484 000 000 EUR 
(2 000 000 000 EUR för finansiering av klimatförändringsverksamhet och 1 684 000 000 EUR för att stärka EIB:s riskverks- 
amhet). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 466/2014/EU beviljar en EU-garanti till EIB mot förluster vid lån och lånegarantier till 
projekt utanför EU (föranslutningsländer, länder som deltar i partnerskaps- och grannskapssamarbetet, länder i Asien, 
Latinamerika och Sydafrika) under perioden 2014‒2020, ändrat genom Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2018/412 
av den 14 mars 2018 (EUT L 76, 19.3.2018, s. 30). Det högsta taket för EIB:s finansieringsverksamhet, enligt ändringsbeslutet, 
får inte överskrida 32 300 000 000 EUR, som kommer att delas upp i regionala tak och deltak, samt i 

a) ett totalbelopp på högst 30 000 000 000 EUR under ett allmänt mandat, varav 1 400 000 000 EUR är öronmärkta för 
projekt inom den offentliga sektorn som inriktas på den långsiktiga ekonomiska motståndskraften för flyktingar, migranter 
och värd-, transit- och ursprungssamhällen som en strategisk respons som syftar till att ta itu med de bakomliggande 
orsakerna till migration, och 
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b) ett totalbelopp på högst 2 300 000 000 EUR enligt ett mandat för utlåning till den privata sektorn för projekt som inriktas 
på den långsiktiga ekonomiska motståndskraften för flyktingar, migranter och värd-, transit- och ursprungssamhällen som 
en strategisk respons som syftar till att ta itu med de bakomliggande orsakerna till migration. 

EU-garantin begränsas till att omfatta 65 % av den öppnade utestående krediten. 

4.  Effekt på budgeten 

Sedan ikraftträdandet av rådets förordning (EG, Euratom) nr 2728/94 av den 31 oktober 1994 om upprättande av en 
garantifond för åtgärder avseende tredje land (EGT L 293, 12.11.1994, s. 1), därefter ändrad av rådets förordning (EG, 
Euratom) nr 480/2009 (EUT L 145, 10.6.2009, s. 10) och förordning (EU) 2018/409 (EUT L 76, 19.3.2018, s. 1), ska 
eventuella brister täckas av denna fond inom ramen för det tillgängliga beloppet. 

Effekten på budgeten är alltså begränsad till  

—  en årlig inbetalning till eller, undantagsvis, utbetalning från fonden för att bibehålla målet på 9 % av garantitransaktionerna,  

— ianspråktagande av garantin om en gäldenär inte skulle fullgöra sina skyldigheter. 
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XI. EUROPEISKA UNIONENS GARANTI MOT FÖRLUSTER FÖR EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN 
VID UTLÅNING TILL PROJEKT I SYDKAUKASIEN, RYSSLAND, VITRYSSLAND, MOLDAVIEN OCH 
UKRAINA 

1.  Rättslig grund  

Rådets beslut 2001/777/EG av den 6 november 2001 om att bevilja en gemenskapsgaranti på 100 % till Europeiska 
investeringsbanken för att täcka förluster i samband med en särskild utlåningsinsats för utvalda miljöprojekt i den ryska delen 
av Östersjöns avrinningsområde inom ramen för den nordliga dimensionen (EGT L 292, 9.11.2001, s. 41). 

Rådets beslut 2005/48/EG av den 22 december 2004 om en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot 
förluster vid lån till vissa typer av projekt i Moldavien, Ryssland, Ukraina och Vitryssland (EUT L 21, 25.1.2005, s. 11). Från 
och med den 31 december 2006 och i enlighet med kommissionens beslut K(2005) 1499 omfattas endast Ryssland och Ukraina 
av beslut 2005/48/EG. 

Rådets beslut 2006/1016/EG av den 19 december 2006 om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investerings- 
banken mot förluster vid lån till och lånegarantier för projekt utanför gemenskapen (EUT L 414, 30.12.2006, s. 95). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 633/2009/EG av den 13 juli 2009 om beviljande av en gemenskapsgaranti till 
Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till och lånegarantier för projekt utanför gemenskapen (EUT L 190, 
22.7.2009, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1080/2011/EU av den 25 oktober 2011 om beviljande av en EU-garanti till Europeiska 
investeringsbanken mot förluster vid lån till och lånegarantier för projekt utanför unionen och om upphävande av beslut nr 633/ 
2009/EG (EUT L 280, 27.10.2011, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 466/2014/EU av den 16 april 2014 om beviljande av en EU-garanti till Europeiska 
investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför EU (EUT L 135, 8.5.2014, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2018/412 av den 14 mars 2018 om ändring av beslut nr 466/2014/EU om 
beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför EU 
(EUT L 76, 19.3.2018, s. 30). 

2.  Garanti i unionens budget  

Beslut 2001/777/EG ligger till grund för ett garantiavtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska 
investeringsbanken (EIB) som undertecknades den 6 maj 2002 i Bryssel och den 7 maj 2002 i Luxemburg. 

Beslut 2005/48/EG ligger till grund för ett garantiavtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och EIB undertecknades 
den 9 december 2005 i Luxemburg och den 21 december 2005 i Bryssel. 
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Beslut 2006/1016/EG ligger till grund för ett garantiavtal mellan Europeiska gemenskapen och EIB som undertecknades den 
1 augusti 2007 i Luxemburg och den 29 augusti 2007 i Bryssel, enligt vilken garantin begränsas till att omfatta 65 % av den 
öppnade krediten som har avsatts för EIB:s finansieringstransaktioner minus återbetalda belopp, plus alla därmed förbundna 
belopp. Detta beslut har ersatts med Europaparlamentets och rådets beslut nr 633/2009/EG. 

Rådets beslut 1080/2011/EU ligger till grund för ett garantiavtal mellan Europeiska unionen och EIB som undertecknades i 
Luxemburg och i Bryssel den 22 november 2011, enligt vilken garantin begränsas till att omfatta 65 % av den öppnade 
krediten som har avsatts för EIB:s finansieringstransaktioner minus återbetalda belopp, plus alla därmed förbundna belopp. 

Rådets beslut 466/2014/EU ligger till grund för ett garantiavtal mellan Europeiska unionen och EIB som undertecknades i 
Luxemburg och i Bryssel den 22 juli 2014, enligt vilken garantin begränsas till att omfatta 65 % av den öppnade krediten som 
har avsatts för EIB:s finansieringstransaktioner minus återbetalda belopp, plus alla därmed förbundna belopp. 

Rådets beslut (EU) 2018/412 ligger till grund för ett garantiavtal mellan Europeiska unionen och Europeiska investerings- 
banken som undertecknades i Luxemburg och i Bryssel den 3 oktober 2018, enligt vilken garantin begränsas till att omfatta 
65 % av den öppnade krediten som har avsatts för EIB:s finansieringstransaktioner minus återbetalda belopp, plus alla därmed 
förbundna belopp. 

3. Beskrivning  

Den 6 november 2001 beslutade rådet att bevilja en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken (EIB) för att täcka 
förluster i samband med en särskild utlåningsinsats för utvalda miljöprojekt i den ryska delen av Östersjöns avrinningsområde 
inom ramen för den nordliga dimensionen. Det sammanlagda taket för anslagen är 100 000 000 EUR. Europeiska investerings- 
banken åtnjuter en exceptionell gemenskapsgaranti på 100 %. 

Rådet beslutade den 22 december 2004 att bevilja en gemenskapsgaranti till EIB mot förluster vid lån till vissa typer av projekt 
i Moldavien, Ryssland, Ukraina och Vitryssland. Det sammanlagda taket för anslagen är 500 000 000 EUR. EIB åtnjuter en 
exceptionell gemenskapsgaranti på 100 %. 

Beslut 2005/48/EG ligger till grund för ett garantiavtal mellan Europeiska gemenskapen och EIB som undertecknades i Bryssel 
den 21 december 2005 och i Luxemburg den 9 december 2005 och enligt vilket garantin omfattar 100 %. 

Genom beslut 2006/1016/EG tillhandahålls en gemenskapsgaranti till EIB för förluster vid lån och lånegarantier utanför 
gemenskapen avseende lån i följande länder i Östeuropa: Moldavien, Ukraina, Vitryssland (behörighet beslutas av rådet), i 
följande länder i Sydkaukasien: Armenien, Azerbajdzjan, Georgien och Ryssland. Det totala taket för krediter för alla länder 
som omfattas av beslut 2006/1016/EG motsvarar 27 800 000 000 EUR och omfattar perioden från och med den 1 februari 
2007 fram till och med den 31 december 2013, med möjlighet till förlängning med sex månader. Gemenskapsgarantin är 
begränsad till 65 %. Detta beslut har ersatts med Europaparlamentets och rådets beslut nr 633/2009/EG. 

Beslut nr 1080/2011/EU som trädde ikraft den 30 oktober 2011 ökade det sammanlagda beloppet av utbetalda krediter och 
tillhandahållna garantier enligt EIB:s finansieringsverksamhet från 25 800 000 000 EUR till 29 484 000 000 EUR 
(2 000 000 000 EUR för finansiering av klimatförändringsverksamhet och 1 684 000 000 EUR för att stärka EIB:s riskverks- 
amhet). 
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Europaparlamentets och rådets beslut nr 466/2014/EU beviljar en EU-garanti till EIB mot förluster vid lån och lånegarantier till 
projekt utanför EU (föranslutningsländer, länder som deltar i partnerskaps- och grannskapssamarbetet, länder i Asien, 
Latinamerika och Sydafrika) under perioden 2014‒2020, ändrat genom Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2018/412 
av den 14 mars 2018 (EUT L 76, 19.3.2018, s. 30). Det högsta taket för EIB:s finansieringsverksamhet, enligt ändringsbeslutet, 
får inte överskrida 32 300 000 000 EUR, som kommer att delas upp i regionala tak och deltak, samt i 

a) ett totalbelopp på högst 30 000 000 000 EUR under ett allmänt mandat, varav 1 400 000 000 EUR är öronmärkta för 
projekt inom den offentliga sektorn som inriktas på den långsiktiga ekonomiska motståndskraften för flyktingar, migranter 
och värd-, transit- och ursprungssamhällen som en strategisk respons som syftar till att ta itu med de bakomliggande 
orsakerna till migration, och 

b) ett totalbelopp på högst 2 300 000 000 EUR enligt ett mandat för utlåning till den privata sektorn för projekt som inriktas 
på den långsiktiga ekonomiska motståndskraften för flyktingar, migranter och värd-, transit- och ursprungssamhällen som 
en strategisk respons som syftar till att ta itu med de bakomliggande orsakerna till migration. 

EU-garantin begränsas till att omfatta 65 % av den öppnade utestående krediten. 

4.  Effekt på budgeten  

Sedan ikraftträdandet av rådets förordning (EG, Euratom) nr 2728/94 av den 31 oktober 1994 om upprättande av en 
garantifond för åtgärder avseende tredje land (EGT L 293, 12.11.1994, s. 1), därefter ändrad av rådets förordning (EG, 
Euratom) nr 480/2009 (EUT L 145, 10.6.2009, s. 10) och förordning (EU) 2018/409 (EUT L 76, 19.3.2018, s. 1), ska 
eventuella brister täckas av denna fond inom ramen för det tillgängliga beloppet. 

Effekten på budgeten är alltså begränsad till  

—  en årlig inbetalning till eller, undantagsvis, utbetalning från fonden på 9 % av garantitransaktionerna,  

—  ianspråktagande av garantin om en gäldenär inte skulle fullgöra sina skyldigheter. 
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XII. EUROPEISKA UNIONENS GARANTI FÖR LÅN SOM EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN 
BEVILJAT SYDAFRIKA 

1.  Rättslig grund  

Rådets beslut 95/207/EG av den 1 juni 1995 om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken i 
samband med eventuella förluster vid lån till Sydafrika (EGT L 131, 15.6.1995, s. 31). 

Rådets beslut 97/256/EG av den 14 april 1997 om beviljande av en gemenskapsgaranti för Europeiska investeringsbanken för 
att täcka förluster vid lån till projekt utanför gemenskapen (länderna i Central- och Östeuropa, Medelhavsområdet, Latina- 
merika och Asien, Sydafrika, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien samt Bosnien och Hercegovina) (EGT L 102, 
19.4.1997, s. 33). 

Rådets beslut 2000/24/EG av den 22 december 1999 om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investerings- 
banken mot förluster vid lån till projekt utanför gemenskapen (Central- och Östeuropa, Medelhavsländerna, Latinamerika och 
Asien samt Sydafrika) (EGT L 9, 13.1.2000, s. 24). 

Rådets beslut 2005/47/EG av den 22 december 2004 om ändring av beslut 2000/24/EG för att beakta Europeiska unionens 
utvidgning och Europeiska grannskapspolitiken (EUT L 21, 25.1.2005, s. 9). 

Rådets beslut 2006/1016/EG av den 19 december 2006 om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investerings- 
banken mot förluster vid lån till och lånegarantier för projekt utanför gemenskapen (EUT L 414, 30.12.2006, s. 95). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 633/2009/EG av den 13 juli 2009 om beviljande av en gemenskapsgaranti till 
Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till och lånegarantier för projekt utanför gemenskapen (EUT L 190, 
22.7.2009, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1080/2011/EU av den 25 oktober 2011 om beviljande av en EU-garanti till Europeiska 
investeringsbanken mot förluster vid lån till och lånegarantier för projekt utanför unionen och om upphävande av beslut nr 633/ 
2009/EG (EUT L 280, 27.10.2011, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 466/2014/EU av den 16 april 2014 om beviljande av en EU-garanti till Europeiska 
investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför EU (EUT L 135, 8.5.2014, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2018/412 av den 14 mars 2018 om ändring av beslut nr 466/2014/EU om 
beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför EU 
(EUT L 76, 19.3.2018, s. 30). 

2.  Garanti i unionens budget  

Beslut 95/207/EG ligger till grund för ett garantiavtal som undertecknats av Europeiska ekonomiska gemenskapen och 
Europeiska investeringsbanken (EIB) den 4 oktober 1995 i Bryssel och den 16 oktober 1995 i Luxemburg. 

Beslut 97/256/EG ligger till grund för ett garantiavtal mellan EG och EIB som undertecknades den 25 juli 1997 i Bryssel och 
den 29 juli 1997 i Luxemburg. 

Beslut 2000/24/EG ligger till grund för ett garantiavtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och EIB som under- 
tecknades den 19 juli 2000 i Bryssel och den 24 juli 2000 i Luxemburg. 
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Beslut 2006/1016/EG ligger till grund för ett garantiavtal mellan Europeiska gemenskapen och EIB som undertecknades den 
1 augusti 2007 i Luxemburg och den 29 augusti 2007 i Bryssel, enligt vilken garantin begränsas till att omfatta 65 % av den 
öppnade krediten som har avsatts för EIB:s finansieringstransaktioner minus återbetalda belopp, plus alla därmed förbundna 
belopp. Detta beslut har ersatts med Europaparlamentets och rådets beslut nr 633/2009/EG. 

Rådets beslut 1080/2011/EU ligger till grund för ett garantiavtal mellan Europeiska unionen och EIB som undertecknades i 
Luxemburg och i Bryssel den 22 november 2011, enligt vilken garantin begränsas till att omfatta 65 % av den öppnade 
krediten som har avsatts för EIB:s finansieringstransaktioner minus återbetalda belopp, plus alla därmed förbundna belopp. 

Rådets beslut 466/2014/EU ligger till grund för ett garantiavtal mellan Europeiska unionen och EIB som undertecknades i 
Luxemburg och i Bryssel den 22 juli 2014, enligt vilken garantin begränsas till att omfatta 65 % av den öppnade krediten som 
har avsatts för EIB:s finansieringstransaktioner minus återbetalda belopp, plus alla därmed förbundna belopp. 

Rådets beslut (EU) 2018/412 ligger till grund för ett garantiavtal mellan Europeiska unionen och Europeiska investerings- 
banken som undertecknades i Luxemburg och i Bryssel den 3 oktober 2018, enligt vilken garantin begränsas till att omfatta 
65 % av den öppnade krediten som har avsatts för EIB:s finansieringstransaktioner minus återbetalda belopp, plus alla därmed 
förbundna belopp. 

3.  Beskrivning  

I enlighet med bestämmelserna i beslut 95/207/EG ska unionen garantera de lån som Europeiska investeringsbanken (EIB) 
beviljar Sydafrika upp till ett totalbelopp på högst 300 000 000 EUR. 

Budgetgarantin täcker hela den skuld (amorteringar på lånet, räntor och tillhörande kostnader) som lånen medför. 

Den 14 april 1997 beslutade rådet, på kommissionens förslag och efter yttrande från Europaparlamentet, att återigen låta 
gemenskapen ge en garanti för lån som EIB beviljar för projekt i Sydafrika. Garantin begränsas till att omfatta 70 % av den 
öppnade krediten, plus alla därmed förbundna belopp. Det totala taket för krediter motsvarar 7 105 000 000 EUR, varav 
375 000 000 EUR i Sydafrika, och täcker en period på tre år från och med den 1 juli 1997 (som kan förlängas med sex 
månader). 

EIB uppmanas sträva efter att 25 % av den kommersiella risken täcks genom icke statliga garantier. 

Den 22 december 1999 beslutade rådet, på kommissionens förslag och efter yttrande från Europaparlamentet, att återigen låta 
gemenskapen ge en garanti för lån som EIB beviljar för projekt i Sydafrika. Garantin begränsas till att omfatta 65 % av den 
öppnade krediten, plus alla därmed förbundna belopp. Det totala taket för krediter för alla länder som omfattas av beslut 2000/ 
24/EG motsvarar 19 460 000 000 EUR. Den täcker en period från och med den 1 juli 2000 till och med den 31 januari 2007. 
Eftersom de lån som EIB beviljat inte har uppnått ovannämnda belopp vid denna tidsperiods slut, har den automatiskt förlängts 
med sex månader. 

EIB uppmanas sträva efter att 30 % av den kommersiella risken täcks genom icke statliga garantier. Denna procentsats bör 
höjas så ofta som möjligt, i den utsträckning marknaden tillåter det. 

Beslut 2005/47/EG ligger till grund för ett omräknat och ändrat garantiavtal mellan Europeiska gemenskapen och EIB som 
undertecknades i Bryssel den 30 augusti 2005 och i Luxemburg den 2 september 2005, enligt vilket garantin begränsas till att 
omfatta 65 % av den öppnade krediten, plus alla därmed förbundna belopp. 
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Genom beslut 2006/1016/EG tillhandahålls en gemenskapsgaranti till EIB för förluster vid lån och lånegarantier utanför 
gemenskapen avseende lån. Det totala taket för krediter för alla länder som omfattas av beslut 2006/1016/EG motsvarar 
27 800 000 000 EUR och omfattar perioden från och med den 1 februari 2007 fram till och med den 31 december 2013, med 
möjlighet till förlängning med sex månader. Gemenskapsgarantin är begränsad till 65 %. Detta beslut har ersatts med 
Europaparlamentets och rådets beslut nr 633/2009/EG. 

Beslut nr 1080/2011/EU som trädde ikraft den 30 oktober 2011 ökade det sammanlagda beloppet av utbetalda krediter och 
tillhandahållna garantier enligt EIB:s finansieringsverksamhet från 25 800 000 000 EUR till 29 484 000 000 EUR 
(2 000 000 000 EUR för finansiering av klimatförändringsverksamhet och 1 684 000 000 EUR för att stärka EIB:s riskverks- 
amhet). 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 466/2014/EU beviljar en EU-garanti till EIB mot förluster vid lån och lånegarantier till 
projekt utanför EU (föranslutningsländer, länder som deltar i partnerskaps- och grannskapssamarbetet, länder i Asien, 
Latinamerika och Sydafrika) under perioden 2014‒2020, ändrat genom Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2018/412 
av den 14 mars 2018 (EUT L 76, 19.3.2018, s. 30). Det högsta taket för EIB:s finansieringsverksamhet, enligt ändringsbeslutet, 
får inte överskrida 32 300 000 000 EUR, som kommer att delas upp i regionala tak och deltak, samt i 

a) ett totalbelopp på högst 30 000 000 000 EUR under ett allmänt mandat, varav 1 400 000 000 EUR är öronmärkta för 
projekt inom den offentliga sektorn som inriktas på den långsiktiga ekonomiska motståndskraften för flyktingar, migranter 
och värd-, transit- och ursprungssamhällen som en strategisk respons som syftar till att ta itu med de bakomliggande 
orsakerna till migration, och 

b) ett totalbelopp på högst 2 300 000 000 EUR enligt ett mandat för utlåning till den privata sektorn för projekt som inriktas 
på den långsiktiga ekonomiska motståndskraften för flyktingar, migranter och värd-, transit- och ursprungssamhällen som 
en strategisk respons som syftar till att ta itu med de bakomliggande orsakerna till migration. 

EU-garantin begränsas till att omfatta 65 % av den öppnade utestående krediten. 

4.  Effekt på budgeten 

Sedan ikraftträdandet av rådets förordning (EG, Euratom) nr 2728/94 av den 31 oktober 1994 om upprättande av en 
garantifond för åtgärder avseende tredje land (EGT L 293, 12.11.1994, s. 1), därefter ändrad av rådets förordning (EG, 
Euratom) nr 480/2009 (EUT L 145, 10.6.2009, s. 10) och förordning (EU) 2018/409 (EUT L 76, 19.3.2018, s. 1), ska 
eventuella brister täckas av denna fond inom ramen för det tillgängliga beloppet. 

Effekten på budgeten är alltså begränsad till  

—  en årlig inbetalning till eller, undantagsvis, utbetalning från fonden på 9 % av garantitransaktionerna,  

—  ianspråktagande av garantin om en gäldenär inte skulle fullgöra sina skyldigheter. 
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C. PROGNOSER FÖR NY UPP- OCH UTLÅNING UNDER 2018 OCH 2019  

Nedanstående tabell ger en grov uppskattning av möjlig ny upp- och utlåning (med unionens budget som garanti) under 2019 och 
2020.  

Upp- och utlåning under 2019 och 2020  

(miljoner EUR)  

Instrument 2019 2020 

A. Upp- och utlåning inom ramen för unionen och Euratom som garanteras i 
unionens budget  

1. Unionens makroekonomiska stöd till tredjeländer: 

Beslutade eller planerade transaktioner:  

Georgien II 20 0 

Jordanien II 100 0 

Moldavien 40 20 

Tunisien II 150 150 

Ukraina IV 500 0 

Delsumma 810 170 

2.  Euratomlån 100 100 

3.  Bytesbalans 0 0 

4. Den europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen (EFSM) 0 0 

Delsumma A 910 270 

B. Europeiska investeringsbankens långivning som garanteras i unionens 
budget 

1. Potentiella kandidater 1 200 1 490 

2. Grannländer och partnerskapsländer 2 523 2 749 

3. Asien och Latinamerika 559 623 

4. Sydafrika 78 79 

Delsumma B 4 359 4 940 

Total summa 5 269 5 210 
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D. KAPITALTRANSAKTIONER OCH SKULDFÖRVALTNING 

TABELL 1  —  BEVILJADE LÅN 

Kapitaltransaktioner och förvaltning av lånade medel  

(i miljoner EUR)  

Instrument 
och år för 
utbetalning 

Motvärde 
dagen för 

utbetalningen 

Utbetalt 
ursprungligt 
belopp fram 

till den 
31 december 

2018 

Utestående 
belopp per 

den 
31 december 

2018 

Återbetalningar 
Utestående belopp den 31 

december 
Ränta per den 31 december 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2021 

1. Euratom 

1977 95,30 23,20 

1978 70,80 45,30 

1979 151,60 43,60 

1980 183,50 74,30 

1981 360,40 245,30 

1982 354,60 249,50 

1983 366,90 369,80 

1984 183,70 207,10 

1985 208,30 179,30 

1986 575,00 445,80 

1987 209,60 329,80 

2001 40,00 40,00 12 4 8 4 0,7 0,5 0,2 

2002 40,00 40,00 2,5 2,5 0,0 

2003 25,00 25,00 

2004 65,00 65,00 7,8 4,8 3 3 0,0 0,0 

2005 215,00 215,00 101,8 22,1 22,1 79,7 57,6 0,1 0,1 0,0 

2006 51,00 51,00 28,9 6,7 5,5 22,2 16,7 0,0 0,0 0,0 

2007 39,00 39,00 

2008 15,80 15,80 

2009 6,90 6,90 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 50 50 50 50 50 0,4 0,4 0,4 

2018 50 50 50 50 50 0,4 0,4 0,4  

Totalt 3 307,40 2 760,70 252,9 252,9 34,6 212,8 178,3 1,6 1,4 1,1  
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(i miljoner EUR) 

Instrument 
och år för 
utbetalning 

Motvärde 
dagen för 

utbetalningen 

Utbetalt 
ursprungligt 
belopp fram 

till den 
31 december 

2018 

Utestående 
belopp per 

den 
31 december 

2018 

Återbetalningar 
Utestående belopp den 31 

december 
Ränta per den 31 december 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2021 

2. Betaln- 
ingsbal- 
anslån 

2009 7 200 7 200 

2010 2 850 2 850 1 700 1 500 200 200 56,4 5,8 5,8 

2011 1 350 1 350 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

Totalt 11 400 11 400 1 700 1 500 0 200 200 56,4 5,8 5,8  

3. Makroe- 
konomiskt 
stöd till 
tredje- 
länder och 
livsmedels- 
bistånd till 
före detta 
Sovjetu- 
nionen 

1990 350,00 350,00 

1991 945,00 945,00 

1992 1 671,00 1 671,00 

1993 659,00 659,00 

1994 400,00 400,00 

1995 410,00 410,00 

1996 155,00 155,00 

1997 445,00 445,00 

1998 153,00 153,00 

1999 108,00 108,00 

2000 160,00 160,00 

2001 305,00 305,00 

2002 12,00 12,00 

2003 118,00 118,00 

2004 10,00 10,00 2 2 
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(i miljoner EUR)  

Instrument 
och år för 
utbetalning 

Motvärde 
dagen för 

utbetalningen 

Utbetalt 
ursprungligt 
belopp fram 

till den 
31 december 

2018 

Utestående 
belopp per 

den 
31 december 

2018 

Återbetalningar 
Utestående belopp den 31 

december 
Ränta per den 31 december 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2021 

2005 15,00 15,00 

2006 19,00 19,00 11,4 3,8 3,8 7,6 3,8 

2009 25,00 25,00 

2011 126,00 126,00 65,3 36,3 3 29 26 2,3 1,1 1,0 

2012 39,00 39,00 39 39 39 1,2 2 1,2 

2013 100,00 100,00 100 10 10 90 80 2,0 1,8 1,6 

2014 1 360,00 1 360,00 1 360 1 360 1 360 21,7 21,7 21,7 

2015 1 245,00 1 245,00 1 245 600 1 245 645 6,4 6,4 4,9 

2016 10,00 10,00 10 10 10 0,1 0,1 0,1 

2017 1 013,00 1 013,00 1 013 1 013 1 013 8,2 8,2 8,2 

2018 515 515 515 515 515 6,9 6,4 6,4  

Totalt 9 727,00 9 727,00 4 360,7 52,1 616,8 4 308,6 3 691,8 48,8 46,9 45,0  

4. EFSM 

2011 28 000 28 000 13 750 13 750 13 750 423,8 423,8 423,8 

2012 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 489,9 489,9 489,9 

2014 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 54,3 54,3 54,3 

2015 (*) 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 56,3 56,3 56,3 

2016 (**) 4 750 4 750 4 750 4 750 4 750 37,5 37,5 37,5 

2017 

2018 (***) 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 42,2 38,3 38,3  

Totalt 61 050 61 050 46 800 0 0 46 800 46 800 1 103,8 1 099,9 1 099,9  

(*) Lånet på 5 000 000 000 EUR under 2015 motsvarar förlängningen och refinansieringen av ett lån från 2011 (se 1.4.1 ‒  Anmärkningar till tabellerna). 
(**) De 4 750 000 000 EUR som skulle erläggas av Portugal i april 2016 har förlängts enligt begäran. 
(***) EFSM-lånet till Irland på 3 400 000 000 euro som utbetalades i mars 2011 (och förföll den 4 april 2018) refinansierades och förlängdes. Ytterligare två EFSM- 

lån på 500 000 000 euro (till Irland) respektive 600 000 000 euro (Portugal) som utbetalades i oktober 2011 och förföll den 4 oktober 2018 refinansierades och 
förlängdes. 
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TABELL 2  —  UPPTAGNA LÅN 

Kapitaltransaktioner och förvaltning av upplånade medel 

(i miljoner EUR)  

Instrument och 
år för 

utbetalning 

Motvärde 
dagen för 

utbetalningen 

Utbetalt 
ursprungligt 
belopp fram 

till den 
31 december 

2018 

Utestående 
belopp per 

den 
31 december 

2018 

Återbetalningar 
Utestående belopp den 31 

december 
Ränta per den 31 december 

2019 2020 2019 2020 2018 2019 2020 

1. Euratom 

1977 98,30 119,40 

1978 72,70 95,90 

1979 152,90 170,20 

1980 183,50 200,70 

1981 362,30 430,90 

1982 355,40 438,50 

1983 369,10 400,10 

1984 205,00 248,70 

1985 337,80 389,50 

1986 594,40 500,90 

1987 674,60 900,90 

1988 80,00 70,20 

1994 48,50 47,40 

2001 40,00 40,00 12 4 4 8 4 0,7 0,5 0,2 

2002 40,00 40,00 2,5 2,5 0,0 

2003 25,00 25,00 

2004 65,00 65,00 7,8 4,8 3 3 0,0 0,0 

2005 215,00 215,00 101,8 22,1 22,1 79,7 57,6 0,1 0,1 0,0 

2006 51,00 51,00 28,9 6,7 5,5 22,2 16,7 0,0 0,0 0,0 

2007 39,00 39,00 

2008 15,80 15,80 

2009 6,90 6,90 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 50,00 50,00 50 50 50 0,4 0,4 0,4 

2018 50,00 50,00 50 50 50 0,4 0,4 0,4  

Totalt 4 561,00 4 561,00 252,9 40,1 34,6 212,8 178,3 1,6 1,4 1,1  
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(i miljoner EUR)  

Instrument och 
år för 

utbetalning 

Motvärde 
dagen för 

utbetalningen 

Utbetalt 
ursprungligt 
belopp fram 

till den 
31 december 

2018 

Utestående 
belopp per 

den 
31 december 

2018 

Återbetalningar 
Utestående belopp den 31 

december 
Ränta per den 31 december 

2019 2020 2019 2020 2018 2019 2020 

2. Betaln- 
ingsbal- 
anslån 

2009 7 200 7 200 

2010 2 850 2 850 1 700 1 500 200 200 56,4 5,8 5,8 

2011 1 350 1 350 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

Totalt 11 400 11 400 1 700 1 500 0 200 200 56,4 5,8 5,8  

3. Makroe- 
konomiskt 
stöd till tred- 
jeländer och 
livsmedels- 
bistånd till 
före detta 
Sovjetu- 
nionen 

1990 350,00 350,00 

1991 945,00 945,00 

1992 1 671,00 1 671,00 

1993 659,00 659,00 

1994 400,00 400,00 

1995 410,00 410,00 

1996 155,00 155,00 

1997 445,00 195,00 

1998 153,00 403,00 

1999 108,00 108,00 

2000 160,00 160,00 

2001 80,00 80,00 

2002 12,00 12,00 

2003 78,00 78,00 

2004 10,00 10,00 42 2 

2006 19,00 19,00 11,4 3,8 3,8 7,6 3,8 
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(i miljoner EUR) 

Instrument och 
år för 

utbetalning 

Motvärde 
dagen för 

utbetalningen 

Utbetalt 
ursprungligt 
belopp fram 

till den 
31 december 

2018 

Utestående 
belopp per 

den 
31 december 

2018 

Återbetalningar 
Utestående belopp den 31 

december 
Ränta per den 31 december 

2019 2020 2019 2020 2018 2019 2020 

2009 25,00 25,00 

2011 126,00 126,00 65,3 36,3 3 29 26 2,3 1,1 1,0 

2012 39,00 39,00 39 39 39 1,2 1,2 1,2 

2013 100,00 100,00 100 10 10 90 80 2,0 1,8 1,6 

2014 1 360,00 1 360,00 1 360 1 360 1 360 21,7 21,7 21,7 

2015 1 245,00 1 245,00 1 245 600 1 245 645 6,4 6,4 4,9 

2016 10,00 10,00 10 10 10 0,1 0,1 0,1 

2017 1 013,00 1 013,00 1 013 1 013 1 013 8,2 8,2 8,2 

2018 515 515 515 515 515 6,9 6,4 6,4  

Totalt 9 573,00 9 573,00 4 360,7 52,1 616,8 4 308,6 3 691,8 48,8 46,9 45,0  

4. EFSM 

2011 28 000 28 000 13 750 13 750 13 750 423,8 423,8 423,8 

2012 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 489,9 489,9 489,9 

2014 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 54,3 54,3 54,3 

2015 (*) 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 56,3 56,3 56,3 

2016 (**) 4 750 4 750 4 750, 4 750 4 750 37,5 37,5 37,5 

2017 

2018 (***) 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 42,2 38,3 38,3  

Totalt 61 050 61 050 46 800 0 0 46 800 46 800 1 103,8 1 099,9 1 099,9  

(*) Lånet på 5 000 000 000 EUR under 2015 motsvarar förlängningen och refinansieringen av ett lån från 2011 (se 1.4.1  ‒  Anmärkningar till tabellerna). 
(**) De 4 750 000 000 EUR som skulle erläggas av Portugal i april 2016 har förlängts enligt begäran. 
(***) EFSM-lånet till Irland på 3 400 000 000 euro som utbetalades i mars 2011 (och förföll den 4 april 2018) refinansierades och förlängdes. Ytterligare två EFSM- 

lån på 500 000 000 euro (till Irland) respektive 600 000 000 euro (Portugal) som utbetalades i oktober 2011 och förföll den 4 oktober 2018 refinansierades och 
förlängdes. 
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Anmärkningar till tabellerna 

Växelkurs: beloppen i kolumn 2  ”Motvärde dagen för utbetalningen”, har räknats om till den på dagen för undertecknandet gällande 
växelkursen. I fråga om refinansiering anges i tabell 1 både den ursprungliga transaktionen (t.ex. 1979) och ersättningstransaktionen 
(t.ex. 1986). I det senare fallet omräknas beloppet till kursen för den ursprungliga transaktionen. Den dubbelräkning som beror på 
detta påverkar de årliga beloppen men elimineras i totalbeloppet. 

Alla andra belopp räknas om till den gällande kursen den 31 december 2017. 

Kolumn 3 ”Utbetalt ursprungligt belopp fram till den 31 december 2017”: för 1986 anges i denna kolumn den kumulerade summan 
av alla belopp som betalats in till och med den 31 december 2016 på lån som undertecknats 1986 (tabell 1), inklusive refinansiering 
(varav följer ett visst dubbelutnyttjande). 

Kolumn 4 ”Utestående belopp den 31 december 2017”: Nettobelopp utan dubbelräkning beroende på refinansiering. Beloppen fås 
genom att från beloppet i kolumn 3 subtrahera den kumulerade summan av alla återbetalningar som har gjorts fram till den 
31 december 2016, inklusive återbetalningar vad avser refinansiering (totalbeloppet är inte infört i tabellerna). 

Kolumn 7 = kolumn 4 - kolumn 5. 

Makroekonomiskt stöd till tredjeländer 2011: Sedan låneavtalet undertecknades av Montenegro den 9 februari 2010, i enlighet med 
rådets beslut 2008/784/EG av den 2 oktober 2008 om fastställande av en separat förpliktelse för Montenegro och minskning i 
motsvarande mån av Serbiens förpliktelse vad gäller de långfristiga lån som gemenskapen har beviljat Statsförbundet Serbien och 
Montenegro (tidigare Förbundsrepubliken Jugoslavien) enligt beslut 2001/549/EG och 2002/882/EG (EUT L 269, 10.10.2008, s. 8), 
har de lån som ursprungligen beviljades Serbien och Montenegro år 2001, 2003 och 2005 påbörjats på nytt med ett fiktivt startdatum 
under 2011 med hänsyn till delningen av länderna. 
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PUBLIKATIONSBYRÅN  
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INKOMSTER 

AVDELNING 4 

DIVERSE UNIONSSKATTER OCH UNIONSAVGIFTER 

KAPITEL 4 0 — AVDRAG FRÅN ARBETSERSÄTTNINGAR 
KAPITEL 4 1 — AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET  

Artikel 
Punkt 

Rubrik Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 % 2018–2020 

KAPITEL 4 0 

4 0 0 Inkomster från skatt på löner och ersättningar till tjän- 
stemän och övriga anställda  4 222 000 3 964 000 3 732 643,—  88,41  

4 0 3 Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till 
medlemmar och ledamöter av institutionen, tjänstemän och 
övriga anställda i aktiv tjänst  p.m. p.m. 0,—  

4 0 4 Inkomster från den särskilda avgiften och solidaritetsav- 
giften på lönerna för institutionens ledamöter, tjänstemän 
och andra anställda i aktiv tjänst  910 000 858 000 804 809,—  88,44 

KAPITEL 4 0 – TOTALT 5 132 000 4 822 000 4 537 452,—  88,41 

KAPITEL 4 1 

4 1 0 Personalens avgifter till pensionssystemet  4 833 000 4 649 000 4 271 419,—  88,38 

KAPITEL 4 1 – TOTALT 4 833 000 4 649 000 4 271 419,—  88,38  

Avdelning 4 – Totalt 9 965 000 9 471 000 8 808 871,—  88,40  
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AVDELNING 4 

DIVERSE UNIONSSKATTER OCH UNIONSAVGIFTER 

KAPITEL 4 0 — AVDRAG FRÅN ARBETSERSÄTTNINGAR 

4 0 0 Inkomster från skatt på löner och ersättningar till tjänstemän och övriga anställda  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

4 222 000 3 964 000 3 732 643,—  

Anmärkningar  

Dessa inkomster omfattar all skatt på löner och ersättningar till tjänstemän och övriga anställda vid byrån som dras 
av varje månad från lönen.  

Rättslig grund 

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen. 

Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen. 

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid 
skatt till Europeiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8).  

Referensrättsakter  

Protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier, särskilt artikel 12.  

4 0 3 Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionen, tjänstemän och 
övriga anställda i aktiv tjänst  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Denna artikel omfattar alla inkomster från den tillfälliga avgift som varje månad dras från lönen för tjänstemän och 
övriga anställda i aktiv tjänst vid byrån.  

Rättslig grund 

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 66a i dess lydelse till och med 
den 15 december 2003. 

Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen. 
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KAPITEL 4 0 — AVDRAG FRÅN ARBETSERSÄTTNINGAR  (forts.)  

4 0 4 Inkomster från den särskilda avgiften och solidaritetsavgiften på lönerna för institutionens ledamöter, tjänstemän 
och andra anställda i aktiv tjänst  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

910 000 858 000 804 809,—  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 66a. 

Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.  

KAPITEL 4 1 — AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET 

4 1 0 Personalens avgifter till pensionssystemet  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

4 833 000 4 649 000 4 271 419,—  

Anmärkningar  

Dessa inkomster omfattar alla de avgifter för finansiering av pensionssystemet som varje månad dras från lönerna för 
de anställda vid byrån i enlighet med artikel 83.2 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen.  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen. 

Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen. 
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AVDELNING 6 

BIDRAG TILL UNIONSPROGRAM, ÅTERBETALNING AV UTGIFTER OCH INTÄKTER 

KAPITEL 6 6 — ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR  

Artikel 
Punkt 

Rubrik Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 % 2018–2020 

KAPITEL 6 6 

6 6 0 Övriga bidrag och återbetalningar  

6 6 6 0 Övriga bidrag och återbetalningar som avsatts för att täcka 
särskilda utgifter p.m. p.m. 0,—  

Artikel 6 6 0  – Totalt p.m. p.m. 0,—  

KAPITEL 6 6 –  TOTALT p.m. p.m. 0,—  

Avdelning 6  –  Totalt p.m. p.m. 0,—  

TOTALSUMMA 9 965 000 9 471 000 8 808 871,—  88,40  
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AVDELNING 6 

BIDRAG TILL UNIONSPROGRAM, ÅTERBETALNING AV UTGIFTER OCH INTÄKTER 

KAPITEL 6 6 —  ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR 

6 6 0 Övriga bidrag och återbetalningar  

6 6 6 0 Övriga bidrag och återbetalningar som avsatts för att täcka särskilda utgifter 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Denna punkt är, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, avsedd för eventuella inkomster som ej förutsetts i 
övriga delar av avdelning 6 och som ger upphov till kompletterande anslag avsedda att finansiera utgifter som dessa 
inkomster är avsatta för. 
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UTGIFTER 

Allmän sammanfattning av anslag (2020 och 2019) och genomförande (2018)  

Avdelning 
Kapitel 

Rubrik Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018  

A2 PUBLIKATIONSBYRÅN  

A2 01 ADMINISTRATIVA UTGIFTER 88 376 000 82 668 400 82 549 191,57 

A2 02 SÄRSKILD VERKSAMHET 15 866 000 10 448 000 15 755 580,80 

A2 10 RESERVER p.m. p.m. 0,—  

Avdelning A2  –  Totalt 104 242 000 93 116 400 98 304 772,37 

TOTALSUMMA 104 242 000 93 116 400 98 304 772,37  
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AVDELNING A2 

PUBLIKATIONSBYRÅN 

KAPITEL A2 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER 
KAPITEL A2 02 —  SÄRSKILD VERKSAMHET  

Artikel 
Punkt 

Rubrik Anslag 2020 Anslag 2019 
Genomförande 

2018 
% 2018–2020 

KAPITEL A2 01 

A2 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda  

Icke-differentierade anslag 60 826 000 58 271 000 54 000 971,22 88,78  

A2 01 02 Extern personal och andra administrativa utgifter  

A2 01 02 01 Extern personal 

Icke-differentierade anslag 1 831 000 1 786 000 2 032 134,44 110,98 

A2 01 02 11 Övriga administrativa utgifter 

Icke-differentierade anslag 421 000 445 000 419 233,46 99,58  

Artikel A2 01 02  –  Totalt 2 252 000 2 231 000 2 451 367,90 108,85  

A2 01 03 Byggnader med tillhörande utgifter  

Icke-differentierade anslag 25 295 000 22 163 400 26 093 247,24 103,16  

A2 01 50 Personalpolitik och förvaltning  

Icke-differentierade anslag p.m. p.m. 0,—  

A2 01 51 Infrastrukturpolitik och förvaltning  

Icke-differentierade anslag p.m. p.m. 0,—  

A2 01 60 Utgifter för dokumentation och böcker  

Icke-differentierade anslag 3 000 3 000 3 605,21 120,17 

KAPITEL A2 01 –  TOTALT 88 376 000 82 668 400 82 549 191,57 93,41 

KAPITEL A2 02 

A2 02 01 Produktion  

A2 02 01 01 Europeiska unionens officiella tidning (L- och C-serierna) 

Icke-differentierade anslag 2 558 000 

A2 02 01 02 Andra obligatoriska publikationer 

Icke-differentierade anslag 2 460 000 

A2 02 01 03 Allmänna publikationer 

Icke-differentierade anslag 3 583 000 3 383 000 6 311 374,23 176,15  

Artikel A2 02 01 –  Totalt 8 601 000 3 383 000 6 311 374,23 73,38 
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KAPITEL A2 02  — SÄRSKILD VERKSAMHET  (forts.)  
KAPITEL A2 10 — RESERVER  

Artikel 
Punkt 

Rubrik Anslag 2020 Anslag 2019 
Genomförande 

2018 
% 2018–2020  

A2 02 02 Långsiktigt bevarande  

Icke-differentierade anslag 4 390 000 4 190 000 5 339 779,29 121,64  

A2 02 03 Tillgång och återanvändning  

Icke-differentierade anslag 2 875 000 2 875 000 4 104 427,28 142,76 

KAPITEL A2 02 –  TOTALT 15 866 000 10 448 000 15 755 580,80 99,30 

KAPITEL A2 10 

A2 10 01 Preliminära anslag  

Icke-differentierade anslag p.m. p.m. 0,—  

A2 10 02 Reserv för oförutsedda utgifter  

Icke-differentierade anslag p.m. p.m. 0,—  

KAPITEL A2 10 –  TOTALT p.m. p.m. 0,—  

Avdelning A2  –  Totalt 104 242 000 93 116 400 98 304 772,37 94,30 

TOTALSUMMA 104 242 000 93 116 400 98 304 772,37 94,30  
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AVDELNING A2 

PUBLIKATIONSBYRÅN 

KAPITEL A2 01  —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER  

A2 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

60 826 000 58 271 000 54 000 971,22  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka följande utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som 
anges i tjänsteförteckningen:  

—  Löner, andra ersättningar och utbetalningar med anknytning till lön. 

—  Försäkring mot olycksfall och sjukdom samt andra socialförsäkringsutgifter.  

—  Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda och utbetalningar som institutionen ska verkställa för att tillfälligt 
anställda ska få eller behålla pensionsrättigheter i sitt ursprungsland.  

—  Diverse ersättningar och bidrag.  

—  Effekter av korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till tjänstemän och tillfälligt anställda samt effekter 
av korrigeringskoefficienter som tillämpas på den del av inkomsterna som förs över till ett annat land än 
anställningslandet.  

—  Resekostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda (inklusive familjemedlemmar) då de tillträder eller lämnar 
en tjänst eller vid förflyttning till en annan anställningsort.  

—  Bosättningsbidrag och flyttbidrag till tjänstemän och tillfälligt anställda som är tvungna att byta bostadsort då de 
tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort och då de slutgiltigt frånträder tjänsten och bosätter sig 
på en annan ort.  

—  Flyttkostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda som är tvungna att byta bostadsort då de tillträder en tjänst 
eller förflyttas till en ny anställningsort och då de slutgiltigt frånträder tjänsten och bosätter sig på en annan ort.  

—  Alla anpassningar av löner som rådet godkänner under budgetåret. 

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen. 

Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen. 
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KAPITEL A2 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.) 

A2 01 01 (forts.)  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

A2 01 02 Extern personal och andra administrativa utgifter  

A2 01 02 01 Extern personal 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

1 831 000 1 786 000 2 032 134,44  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för följande: 

—  Löner till kontraktsanställda (i enlighet med avdelning IV i anställningsvillkoren), socialförsäkringssystem för de 
kontraktsanställda i enlighet med avdelning IV samt effekterna av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på 
deras löner.  

—  Utgifter (löner, försäkringar etc.) för inhyrd personal och övriga privaträttsliga avtal för tillfällig personal.  

—  Utgifter i samband med utplacering eller tillfälliga uppdrag i byråns enheter för tjänstemän från medlemsstaterna 
och andra experter samt ytterligare utgifter för tjänstemän som ställs till förfogande för nationella förvaltningar 
eller internationella organisationer. 

—  Alla anpassningar av löner som rådet godkänner under budgetåret. 

—  Utgifter för personal som omfattas av kontrakt om tekniska och administrativa tjänster, tillfälligt stöd och 
tillhandahållande av intellektuella tjänster.  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen. 

Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen. 

Regler om utnämning och löner samt andra ekonomiska villkor som kommissionen har antagit. 
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KAPITEL A2 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.)  

A2 01 02  (forts.)  

A2 01 02 01 (forts.)  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

A2 01 02 11 Övriga administrativa utgifter 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

421 000 445 000 419 233,46  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för följande: 

—  Utgifter för resekostnader, traktamenten och ytterligare eller extraordinära utgifter i samband med sådana 
tjänsteresor som görs av dels anställda som täcks av tjänsteföreskrifterna, dels nationella eller internationella 
experter eller tjänstemän knutna till kommissionens avdelningar. 

—  Ersättning för kostnader för att på tjänstens vägnar representera byrån (utom vid representationsuppdrag 
gentemot andra anställda vid kommissionen eller någon annan av unionens institutioner).  

—  Kostnader för resor, uppehälle och tillfälliga utgifter för experter som deltar i studie- och arbetsgrupper, och 
kostnader för att ordna sådana möten då tillräcklig infrastruktur inte finns i institutionernas lokaler eller kontoren 
utanför unionen (ersättning till experter ska fastställas på grundval av kommissionens beslut). 

—  Kostnader för förfriskningar och måltider vid interna möten. 

—  Kostnader för konferenser, kongresser och möten där byrån deltar eller som byrån organiserar.  

—  Utgifter för utbildning i syfte att förbättra personalens kompetens, prestationer och effektivitet för att tillgodose 
särskilda behov vid byrån. 

—  Anlitande av experter för kartläggning av utbildningsbehov samt för utformning, genomförande, ledning, 
utvärdering och uppföljning av utbildningen. 

—  Anlitande av konsulter inom diverse områden, särskilt avseende organisation, ledning, strategi, kvalitet och 
personalförvaltning.  

—  Kostnader för deltagande i extern utbildning och medlemsavgifter i berörda yrkesorganisationer. 
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KAPITEL A2 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.) 

A2 01 02 (forts.)  

A2 01 02 11  (forts.)  

—  Utgifter för det praktiska anordnandet av kurser, för lokaler, transporter, måltider och uppehälle för deltagarna 
när övernattning krävs.  

—  Utgifter för utbildning rörande offentliggöranden och information, berörda webbplatser samt för inköp av 
pedagogiskt material, prenumerationer och intyg för distansutbildning, böcker, press och multimedieprodukter.  

—  Finansiering av undervisningsmaterial.  

—  Utgifter för studier och särskilda uppdrag genom avtal med experter (fysiska eller juridiska personer) med höga 
kvalifikationer om den personal som byrån förfogar över inte kan utföra dessa uppgifter, inklusive inköp av 
befintliga studier. 

—  Kostnader för byråns deltagande i Bridge Forum Dialogue. 

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen. 

Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen. 

Regler om utnämning och löner samt andra ekonomiska villkor som kommissionen har antagit. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

A2 01 03 Byggnader med tillhörande utgifter  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

25 295 000 22 163 400 26 093 247,24 
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KAPITEL A2 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.)  

A2 01 03  (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter med anknytning till byråns fastigheter, särskilt följande: 

—  Kostnader för logistiskt och tekniskt stöd, utbildning och annan verksamhet av allmänt intresse avseende 
datautrustning och mjukvara, allmän datautbildning, abonnemang på teknisk dokumentation på papper eller i 
elektroniskt format, extern driftspersonal, kontorstjänster, abonnemang hos internationella organisationer, under- 
sökningar av säkerhet och kvalitetssäkring avseende datautrustning och mjukvara, kostnader för användning, 
underhåll och utveckling av mjukvara och förverkligande av dataprojekt. 

—  Investeringar i hårdvara (servrar) och programvara samt utveckling och underhåll av datacentralens infrastruktur 
och tillämpningsprogram.  

—  Kostnader för köp eller hyresavtal med option att köpa byggnader eller uppförande av byggnader.  

—  Hyror och tomträttsavgifter för utnyttjade byggnader eller delar av byggnader och hyra för konferenslokaler, 
lagerutrymmen, arkivutrymmen, garage och parkeringsplatser. 

—  Försäkringspremier för de byggnader eller delar av byggnader som byrån utnyttjar.  

—  Avgifter för vatten, gas, elektricitet och uppvärmning av fastigheter eller delar av fastigheter som används av 
byrån. 

—  Underhållskostnader för lokaler, hissar, centralvärme, luftkonditionering m.m. Utgifter för vissa regelbundet 
återkommande rengöringsarbeten och inköp av produkter för underhåll, rengöring, tvätt och kemtvätt samt för 
målning, reparationer och leveranser till verkstäderna.  

—  Utgifter för specialbehandling av avfall samt lagring och bortforsling av detta.  

—  Inredning av lokaler, t.ex. flyttning av skiljeväggar, ändring av tekniska installationer och andra fackarbeten 
avseende lås, elektriska installationer, rörsystem, målning, golvbeläggning osv. samt kostnader för ändringar av 
den nätverksutrustning som hör till fastigheten och för den utrustning som behövs.  

—  Kostnader för fysisk och materiell säkerhet för personer och egendom, särskilt avtal om bevakning av bygg- 
nader, avtal om underhåll av säkerhetsanordningar och mindre materielinköp.  

—  Utgifter för arbetstagarnas hälsa och säkerhet, särskilt inköp, hyra och underhåll av brandbekämpningsu- 
trustning, utbyte av brandvakters utrustning och kostnader för lagstadgade inspektioner. 
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KAPITEL A2 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.) 

A2 01 03 (forts.)  

—  Utgifter för rådgivning som lämnats av ekonomiska och tekniska experter före förvärv, hyra eller uppförande av 
byggnader. 

—  Övriga utgifter för förvaltning av byggnader med olika typer av hyresgäster, kostnader för besiktning av 
fastigheter och avgifter för samhällsservice (vägavgifter, sophämtning m.m.) samt utgifter för sortering, lagring 
och bortskaffning av avfall.  

—  Kostnader för teknisk hjälp vid större inredningsarbeten.  

—  Inköp, hyra eller leasing samt underhåll, reparationer, installation och renovering av teknisk utrustning och 
materiel. 

—  Inköp, hyra, underhåll och reparationer av möbler.  

—  Inköp, hyra, underhåll och reparationer av transportmedel.  

—  Diverse försäkringar (bl.a. skadeståndsansvar, stöldförsäkring, etc.).  

—  Utgifter för arbetsutrustning, bl.a. inköp av uniformer (framför allt till postpersonal, chaufförer och servering- 
spersonal), inköp och tvätt av arbetskläder till verkstadspersonal och till personal som ska utföra arbete där det är 
nödvändigt att skydda sig mot dåligt väder och kyla samt mot onormal förslitning och smuts, samt inköp av eller 
ersättning för utrustning som kan vara nödvändig enligt direktiven 89/391/EEG och 90/270/EEG.  

—  Kostnader för flyttning av avdelningar och omgrupperingar samt hanteringskostnader (mottagande, lagring, 
utplacering) för utrustning, inventarier och kontorsmateriel.  

—  Utgifter för att förse byggnader med telekommunikationer, bl.a. inköp, hyra, installation och underhåll av kablar, 
telefonstationer och telefonväxlar, system för ljudöverföring och videokonferenser, intern och mobil telefoni, 
utgifter för datanät (utrustning och underhåll) samt dithörande tjänster (skötsel, tekniskt stöd, dokumentation, 
installation och flyttning).  

—  Inköp, hyra eller leasing samt underhåll av datorer, terminaler, servrar, minidatorer, kringutrustning, överför- 
ingsutrustning och all annan elektronisk kontorsutrustning samt nödvändig programvara.  

—  Inköp, hyra eller leasing samt underhåll av utrustning för reproduktion och arkivering av informationen i alla 
former, t.ex. skrivare, faxar, kopieringsapparater, skannrar och mikrokopiatorer. 
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KAPITEL A2 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.)  

A2 01 03  (forts.)  

—  Installation, konfiguration, underhåll, studier, dokumentation och tillbehör till denna utrustning.  

—  Kostnader för inköp av papper, kuvert, kontorsmaterial, produkter för tryckerierna. 

—  Utgifter för porto och andra leveranskostnader för post, rapporter och publikationer samt för byråns internpost.  

—  Abonnemangsavgifter och kostnader för kabel- eller radiokommunikation (fast och mobil telefoni, internet, tv, 
telekonferenser och videokonferenser), utgifter för nätverk för dataöverföring, telematiktjänster m.m. samt inköp 
av kataloger.  

—  Kostnader för telefon- och datorförbindelser och linjer för internationell överföring mellan unionsinstitutionernas 
kontor. 

—  Övriga driftskostnader som inte särskilt anges ovan. 

Rättslig grund  

Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet 
och hälsa i arbetet (EGT L 183, 29.6.1989, s. 1). 

Rådets direktiv 90/270/EEG av den 29 maj 1990 om minimikrav för säkerhet och hälsa i arbete vid bildskärm (femte 
särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 156, 21.6.1990, s. 14). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

A2 01 50 Personalpolitik och förvaltning  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för följande: 

—  Bidrag från byrån till rekreationscentret, kultur- och idrottsverksamhet samt initiativ för att främja sociala 
kontakter mellan tjänstemän av olika nationaliteter i Luxemburg. 
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KAPITEL A2 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.) 

A2 01 50 (forts.)  

—  Bidrag från byrån till utgifter för olika slags daghem och skolskjutsar. 

—  Utgifter som ett led i en politik som gynnar personer med funktionshinder för följande kategorier av sådana 
personer: 

—  Tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst.  

—  Makar till tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst.  

—  Alla underhållsberättigade barn enligt tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. 

Inom ramen för det belopp som är uppfört i budgeten och efter det att eventuella nationella rättigheter i antingen 
bosättnings- eller ursprungslandet har uttömts, ska detta anslag täcka alla nödvändiga utgifter, förutom sjukvårds- 
kostnader, som är en följd av funktionshindret och som är vederbörligen bestyrkta.  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen. 

Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.  

A2 01 51 Infrastrukturpolitik och förvaltning  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för följande: 

—  Löpande administrativa utgifter och utgifter för ombyggnad av utrustning och materiel i restauranger, matsalar 
och kafeterior.  

— Byråns utgifter för skadestånd och utgifter som följer av att den ådrar sig ett skadeståndsansvar samt eventuella 
utgifter i samband med vissa fall då av rättviseskäl ersättning bör utbetalas, utan att några rättsanspråk ska kunna 
härledas ur detta.  

A2 01 60 Utgifter för dokumentation och böcker  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

3 000 3 000 3 605,21  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för följande: 
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KAPITEL A2 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.)  

A2 01 60  (forts.)  

—  Abonnemangsavgifter för nyhetsförmedling via bildskärm, tidningar och specialtidskrifter, inköp av publika- 
tioner och tekniska verk med anknytning till byråns verksamhet.  

—  Kostnader för abonnemang hos nyhetsbyråer. 

KAPITEL A2 02 —  SÄRSKILD VERKSAMHET  

A2 02 01 Produktion  

A2 02 01 01 Europeiska unionens officiella tidning (L- och C-serierna) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

2 558 000 

Anmärkningar 

Ny punkt  

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna (direkta kostnader) för framställningen av Europeiska unionens officiella 
tidning, serierna L och C.  

Rättslig grund 

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 297. 

Rådets förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som skall användas i Europeiska ekonomiska 
gemenskapen (EGT 17, 6.10.1958, s. 385/58). 

Rådets beslut av den 15 september 1958 om grundande av  Europeiska gemenskapernas officiella tidning (EGT 17, 
6.10.1958, s. 419/58). 

Europaparlamentets, Europeiska rådets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommitténs och Regionkommitténs beslut 2009/496/EG, Euratom av den 26 juni 2009 om 
organisationen och driften av Europeiska unionens publikationsbyrå (EUT L 168, 30.6.2009, s. 41). 

Rådets förordning (EU) nr 216/2013 av den 7 mars 2013 om elektroniskt offentliggörande av Europeiska unionens 
officiella tidning  (EUT L 69, 13.3.2013, s. 1). 

A2 02 01 02 Andra obligatoriska publikationer 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

2 460 000 
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KAPITEL A2 02 — SÄRSKILD VERKSAMHET  (forts.) 

A2 02 01  (forts.) 

A2 02 01 02 (forts.) 

Anmärkningar 

Ny punkt  

Detta anslag är avsett att täcka  

—  utgifter för konsolidering av unionsrättsakter och för tillgängliggörande för allmänheten, i alla former och i alla 
utgivningsmedier, av konsoliderade unionsrättsakter på unionens alla officiella språk,  

—  utarbetande av sammanfattningar på nätet av unionslagstiftning som på ett koncist och lättläst sätt presenterar de 
viktigaste aspekterna av unionslagstiftningen, samt utveckling av relaterade produkter,  

—  produktionskostnader för rapporter om mål vid Europeiska unionens domstol tillsammans med källindexet för 
unionens rättspraxis,  

—  publiceringskostnader för årsrapporten för Europeiska unionens domstol. 

Rättslig grund  

Slutsatserna från Europeiska rådets möte i Edinburgh i december 1992 (SN/456/92, bilaga 3 till del A, s. 5). 

Förklaring om gemenskapslagstiftningens redaktionella kvalitet, i bilaga till Amsterdamfördragets slutakt. 

Europaparlamentets, Europeiska rådets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommitténs och Regionkommitténs beslut 2009/496/EG, Euratom av den 26 juni 2009 om 
organisationen och driften av Europeiska unionens publikationsbyrå (EUT L 168, 30.6.2009, s. 41). 

Rättegångsregler för domstolen (EUT L 265, 29.9.2012), särskilt artiklarna 20 och 40. 

Rättegångsregler för tribunalen (EUT L 105, 23.4.2015), särskilt artiklarna 35 och 48.  

Referensrättsakter  

Rådets resolution av den 20 juni 1994 om förmedling på elektronisk väg av gemenskapens lagstiftning och 
nationella genomförandebestämmelser, samt om förbättrade villkor för tillgång till informationen (EGT C 179, 
1.7.1994, s. 3). 

Kommissionens meddelande av den 21 december 2007 med titeln ”Kommunicera om Europa via Internet –  
Engagera medborgarna”  (SEK(2007) 1742). 
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KAPITEL A2 02 — SÄRSKILD VERKSAMHET  (forts.)  

A2 02 01 (forts.) 

A2 02 01 02  (forts.)  

Meddelanden från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén om initiativet  ”smart lagstiftning” av vilket konsolidering är en del:  

—  Smart lagstiftning i Europeiska unionen  (KOM(2010) 543 slutlig),  

—  EU-lagstiftningens ändamålsenlighet (COM(2012) 746 final), 

—  Programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit-programmet): resultat och nästa steg 
(COM(2013) 685 final). 

Slutsatser från Europeiska rådets möte den 14–15 mars 2013, då stats- och regeringscheferna underströk att 
konsolidering av EU-rätten är en av prioriteringarna inom ramen för arbetet med att förenkla unionslagstiftningen. 

A2 02 01 03 Allmänna publikationer 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

3 583 000 3 383 000 6 311 374,23  

Anmärkningar 

Överförd 

Detta anslag är avsett att täcka alla utgifter som rör verksamheten  ”Produktion”, däribland 

—  alla indirekta kostnader för L- och C-serierna av Europeiska unionens officiella tidning som rör verksamheten  
”Produktion”,  

— produktion av publikationer i alla former (papper, elektroniska medier), inklusive sampublicering,  

—  återtryck av publikationer och rättelser av fel för vilka byrån är ansvarig,  

—  inköp eller hyra av utrustning och infrastruktur för reproduktion av alla slags handlingar, inklusive kostnader för 
papper och andra förbrukningsmaterial,  

—  stödtjänster i fråga om korrekturläsning. 

Det inkomstbelopp som avsatts i enlighet med artikel 21.3 c i budgetförordningen beräknas uppgå till 
2 900 000 EUR.  

Rättslig grund 

Europaparlamentets, Europeiska rådets, rådets, kommissionens, Europeiska unionens domstols, revisionsrättens, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs och Regionkommitténs beslut 2009/496/EG, Euratom av den 
26 juni 2009 om organisationen och driften av Europeiska unionens publikationsbyrå (EUT L 168, 30.6.2009, s. 41). 
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KAPITEL A2 02 — SÄRSKILD VERKSAMHET  (forts.) 

A2 02 02 Långsiktigt bevarande  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

4 390 000 4 190 000 5 339 779,29  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka alla utgifter som rör verksamheterna långsiktigt bevarande och informationshantering, 
särskilt  

—  alla indirekta kostnader för L- och C-serierna av Europeiska unionens officiella tidning som rör verksamheten  
”Långsiktigt bevarande”,  

—  katalogisering, inklusive utgifter för dokumentanalys och delvis rättslig analys, indexering, specificering, 
redigering, inmatning och underhåll, 

—  avgifter för årsabonnemang till internationella katalogiseringsorgan, 

—  elektronisk lagring,  

—  långsiktigt bevarande av elektroniska handlingar och därtill hörande tjänster, digitalisering. 

Rättslig grund  

Rådets resolution av den 26 november 1974 om datorisering av juridisk dokumentation (EGT C 20, 28.1.1975, s. 2). 

Rådets resolution av den 13 november 1991 om omstrukturering av Celexsystemets funktionssätt (datoriserad 
dokumentation av gemenskapslagstiftning) (EGT C 308, 28.11.1991, s. 2). 

Rådets resolution av den 20 juni 1994 om förmedling på elektronisk väg av gemenskapens lagstiftning och 
nationella genomförandebestämmelser, samt om förbättrade villkor för tillgång till informationen (EGT C 179, 
1.7.1994, s. 3). 

Europaparlamentets, Europeiska rådets, rådets, kommissionens, Europeiska unionens domstols, revisionsrättens, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs och Regionkommitténs beslut 2009/496/EG, Euratom av den 
26 juni 2009 om organisationen och driften av Europeiska unionens publikationsbyrå (EUT L 168, 30.6.2009, s. 41). 
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KAPITEL A2 02 — SÄRSKILD VERKSAMHET  (forts.)  

A2 02 03 Tillgång och återanvändning  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

2 875 000 2 875 000 4 104 427,28  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka alla utgifter som rör verksamheten  ”Tillgång och återanvändning”, särskilt  

—  alla indirekta kostnader för L- och C-serierna av Europeiska unionens officiella tidning som rör verksamheten  
”Tillgång och återanvändning”,  

—  tillhandahållande av tillgång till rättslig unionsinformation och andra typer av unionsinnehåll på internet,  

—  underlättande av återanvändning av innehåll för kommersiella och icke-kommersiella syften,  

—  utveckling av synergi och samverkan för att möjliggöra länkning av innehåll från olika källor,  

—  underhåll och utveckling av offentliga webbplatser, 

—  hjälptjänster för webbplatsernas användare,  

—  lagrings- och distributionstjänster,  

—  förvärv och förvaltning av adresslistor,  

—  marknadsföring. 

Det inkomstbelopp som avsatts i enlighet med artikel 21.3 c i budgetförordningen beräknas uppgå till 700 000 EUR. 

Rättslig grund  

Europaparlamentets, Europeiska rådets, rådets, kommissionens, Europeiska unionens domstols, revisionsrättens, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs och Regionkommitténs beslut 2009/496/EG, Euratom av den 
26 juni 2009 om organisationen och driften av Europeiska unionens publikationsbyrå (EUT L 168, 30.6.2009, s. 41).  

KAPITEL A2 10  — RESERVER 

A2 10 01 Preliminära anslag  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  
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KAPITEL A2 10 — RESERVER  (forts.) 

A2 10 01 (forts.) 

Anmärkningar  

Anslagen i denna artikel är endast preliminära och får bara användas efter det att de har förts över till en annan 
budgetpost i enlighet med bestämmelserna i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

A2 10 02 Reserv för oförutsedda utgifter  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  
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INKOMSTER 

AVDELNING 4 

DIVERSE UNIONSSKATTER OCH UNIONSAVGIFTER 

KAPITEL 4 0 — AVDRAG FRÅN ARBETSERSÄTTNINGAR 
KAPITEL 4 1 — PERSONALENS AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET  

Artikel 
Punkt 

Rubrik Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 % 2018–2020 

KAPITEL 4 0 

4 0 0 Inkomster från skatt på löner och ersättningar till tjän- 
stemän och övriga anställda  3 735 000 3 537 000 3 376 487,—  90,40  

4 0 3 Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till institu- 
tionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv 
tjänst  p.m. p.m. 0,—  

4 0 4 Inkomster från den särskilda avgiften och solidaritetsav- 
giften på lönerna till institutionens ledamöter, tjänstemän 
och övriga anställda i aktiv tjänst  742 000 697 000 669 989,—  90,30 

KAPITEL 4 0  – TOTALT 4 477 000 4 234 000 4 046 476,—  90,38 

KAPITEL 4 1 

4 1 0 Personalens avgifter till pensionssystemet  3 426 000 3 303 000 3 098 394,—  90,44 

KAPITEL 4 1  – TOTALT 3 426 000 3 303 000 3 098 394,—  90,44  

Avdelning 4 – Totalt 7 903 000 7 537 000 7 144 870,—  90,41  
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AVDELNING 4 

DIVERSE UNIONSSKATTER OCH UNIONSAVGIFTER 

KAPITEL 4 0 — AVDRAG FRÅN ARBETSERSÄTTNINGAR 

4 0 0 Inkomster från skatt på löner och ersättningar till tjänstemän och övriga anställda  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

3 735 000 3 537 000 3 376 487,—  

Anmärkningar  

Dessa inkomster omfattar all den skatt på löner och ersättningar till tjänstemän och övriga anställda som varje månad 
dras av från lönen för anställda vid byrån.  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. 

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.  

4 0 3 Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till institutionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i 
aktiv tjänst  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Dessa inkomster omfattar alla inkomster från den tillfälliga avgift som varje månad dras från lönen för tjänstemän 
och övriga anställda i aktiv tjänst vid byrån.  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 66a i dess lydelse till och med den 
15 december 2003. 

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.  

4 0 4 Inkomster från den särskilda avgiften och solidaritetsavgiften på lönerna till institutionens ledamöter, tjänstemän 
och övriga anställda i aktiv tjänst  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

742 000 697 000 669 989,—  
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KAPITEL 4 0 — AVDRAG FRÅN ARBETSERSÄTTNINGAR  (forts.) 

4 0 4 (forts.) 

Rättslig grund 

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 66a. 

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.  

KAPITEL 4 1 — PERSONALENS AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET 

4 1 0 Personalens avgifter till pensionssystemet  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

3 426 000 3 303 000 3 098 394,—  

Anmärkningar  

Dessa inkomster omfattar alla de avgifter som varje månad dras från lönerna för de anställda vid byrån enligt 
artikel 83.2 i tjänsteföreskrifterna och ska användas för att finansiera pensionssystemet.  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. 

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. 

III/1546 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
PUBLICATIONS OFFICE



 

AVDELNING 6 

BIDRAG TILL UNIONSPROGRAM, ÅTERBETALNING AV UTGIFTER SAMT INKOMSTER 

KAPITEL 6 6  —  ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR  

Artikel 
Punkt 

Rubrik Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 % 2018–2020 

KAPITEL 6 6 

6 6 0 Övriga bidrag och återbetalningar  

6 6 0 0 Övriga bidrag och återbetalningar som avsatts till särskilda 
ändamål p.m. p.m. 0,—  

Artikel 6 6 0  – Totalt p.m. p.m. 0,—  

KAPITEL 6 6 –  TOTALT p.m. p.m. 0,—  

Avdelning 6  –  Totalt p.m. p.m. 0,—  

TOTALSUMMA 7 903 000 7 537 000 7 144 870,—  90,41  
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AVDELNING 6 

BIDRAG TILL UNIONSPROGRAM, ÅTERBETALNING AV UTGIFTER SAMT INKOMSTER 

KAPITEL 6 6 — ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR 

6 6 0 Övriga bidrag och återbetalningar  

6 6 0 0 Övriga bidrag och återbetalningar som avsatts till särskilda ändamål 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Denna punkt är, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, avsedd för eventuella inkomster som ej förutsetts i 
övriga delar av avdelning 6 och som ger upphov till kompletterande anslag avsedda att finansiera utgifter som dessa 
inkomster är avsatta för. 
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UTGIFTER 

Allmän sammanfattning av anslag (2020 och 2019) och genomförande (2018)  

Avdelning 
Kapitel 

Rubrik Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018  

A3 EUROPEISKA BYRÅN FÖR BEDRÄGERIBE- 
KÄMPNING  

A3 01 ADMINISTRATIVA UTGIFTER 59 075 000 57 676 000 55 397 668,99 

A3 02 FINANSIERING AV ÅTGÄRDER FÖR BEDRÄGERIBE- 
KÄMPNING 1 850 000 1 850 000 2 948 230,88 

A3 10 RESERVER p.m. p.m. 0,—  

Avdelning A3 –  Totalt 60 925 000 59 526 000 58 345 899,87 

TOTALSUMMA 60 925 000 59 526 000 58 345 899,87  
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AVDELNING A3 

EUROPEISKA BYRÅN FÖR BEDRÄGERIBEKÄMPNING 

KAPITEL A3 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER 
KAPITEL A3 02  —  FINANSIERING AV ÅTGÄRDER FÖR BEDRÄGERIBEKÄMPNING  

Artikel 
Punkt 

Rubrik Anslag 2020 Anslag 2019 
Genomförande 

2018 
% 2018–2020 

KAPITEL A3 01 

A3 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda  

Icke-differentierade anslag 42 985 000 41 224 000 38 187 092,18 88,84  

A3 01 02 Extern personal och andra administrativa utgifter  

A3 01 02 01 Extern personal 

Icke-differentierade anslag 2 465 000 2 572 000 2 525 029,86 102,44 

A3 01 02 11 Övriga förvaltningsutgifter 

Icke-differentierade anslag 1 877 000 1 877 000 1 871 579,37 99,71  

Artikel A3 01 02 –  Totalt 4 342 000 4 449 000 4 396 609,23 101,26  

A3 01 03 Byggnader med tillhörande utgifter  

Icke-differentierade anslag 11 735 000 11 990 000 12 801 807,87 109,09  

A3 01 50 Personalpolitik och förvaltning  

Icke-differentierade anslag 3 000 3 000 5 000,—  166,67 

A3 01 51 Infrastrukturpolitik och förvaltning  

Icke-differentierade anslag p.m. p.m. 0,—  

A3 01 60 Utgifter för dokumentation och böcker  

Icke-differentierade anslag 10 000 10 000 7 159,71 71,60 

KAPITEL A3 01 – TOTALT 59 075 000 57 676 000 55 397 668,99 93,78 

KAPITEL A3 02 

A3 02 01 Övervakning, undersökningar och särskilda åtgärder inom 
bedrägeribekämpning  

Icke-differentierade anslag 1 700 000 1 700 000 2 853 584,30 167,86  

A3 02 03 Information och kommunikation  

Icke-differentierade anslag 150 000 150 000 94 646,58 63,10 

KAPITEL A3 02 – TOTALT 1 850 000 1 850 000 2 948 230,88 159,36 

III/1550 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
PUBLICATIONS OFFICE



 

KAPITEL A3 10  — RESERVER  

Artikel 
Punkt 

Rubrik Anslag 2020 Anslag 2019 
Genomförande 

2018 
% 2018–2020 

KAPITEL A3 10 

A3 10 01 Preliminära anslag  

Icke-differentierade anslag p.m. p.m. 0,—  

A3 10 02 Reserv för oförutsedda utgifter  

Icke-differentierade anslag p.m. p.m. 0,—  

KAPITEL A3 10 –  TOTALT p.m. p.m. 0,—  

Avdelning A3  –  Totalt 60 925 000 59 526 000 58 345 899,87 95,77 

TOTALSUMMA 60 925 000 59 526 000 58 345 899,87 95,77  
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AVDELNING A3 

EUROPEISKA BYRÅN FÖR BEDRÄGERIBEKÄMPNING 

KAPITEL A3 01  —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER 

A3 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

42 985 000 41 224 000 38 187 092,18  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka följande utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som 
anges i tjänsteförteckningen:  

—  Löner, andra ersättningar och tillägg till lön.  

—  Försäkring mot olycksfall och sjukdom samt andra avgifter för social trygghet.  

—  Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda och utbetalningar som institutionen ska verkställa för att tillfälligt 
anställda ska få eller bibehålla pensionsrättigheter i sitt ursprungsland.  

—  Diverse ersättningar och bidrag.  

—  Resekostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda (inklusive familjemedlemmar) då de tillträder eller lämnar 
en tjänst eller vid förflyttning till en annan anställningsort.  

—  Bosättningsbidrag och flyttbidrag till tjänstemän och tillfälligt anställda som är tvungna att byta bostadsort då de 
tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort och då de slutgiltigt frånträder tjänsten och bosätter sig 
på en annan ort.  

—  Flyttkostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda som är tvungna att byta bostadsort då de tillträder en tjänst 
eller förflyttas till en ny anställningsort och då de slutgiltigt frånträder tjänsten och bosätter sig på en annan ort.  

—  Effekter av korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till tjänstemän och tillfälligt anställda samt effekter 
av korrigeringskoefficienter som tillämpas på den av inkomsterna som förs över till ett annat land än anställn- 
ingslandet. 

—  Effekterna av eventuella lönejusteringar under budgetåret. 
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KAPITEL A3 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.)  

A3 01 01  (forts.) 

Rättslig grund 

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. 

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

A3 01 02 Extern personal och andra administrativa utgifter  

A3 01 02 01 Extern personal 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

2 465 000 2 572 000 2 525 029,86  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka följande kostnader: 

—  Löner till kontraktsanställda (i enlighet med avdelning IV i anställningsvillkoren), inklusive de som ställs till 
förfogande för övervakningskommitténs sekretariat, socialförsäkringssystem för de kontraktsanställda i enlighet 
med avdelning IV samt effekterna av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på deras löner.  

—  Utgifter (löner, försäkringar m.m.) i samband med privaträttsliga avtal med extern personal, anlitande av tillfällig 
personal. 

—  Utgifter för personal med kontrakt om entreprenadarbeten avseende underleveranser på det tekniska och 
administrativa området. 

—  Utgifter i samband med utplacering eller tillfälliga uppdrag i byråns enheter för tjänstemän från medlemsstaterna 
och andra experter samt ytterligare utgifter för tjänstemän som ställs till förfogande för nationella förvaltningar 
eller internationella organisationer.  

—  Effekterna av eventuella lönejusteringar under budgetåret. 

A3 01 02 11 Övriga förvaltningsutgifter 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

1 877 000 1 877 000 1 871 579,37 
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KAPITEL A3 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.) 

A3 01 02 (forts.)  

A3 01 02 11  (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka följande kostnader: 

—  Resekostnader inklusive extra kostnader i samband med reservationer och upprättande av resehandlingar, 
traktamenten och ytterligare eller extraordinära utgifter i samband med tjänsteresor för kommissionens 
anställda i enlighet med tjänsteföreskrifterna och för nationella eller internationella experter eller tjänstemän 
som är knutna till kommissionens avdelningar.  

—  Kostnader för att officiellt representera byrån vilka ska ersättas (gentemot anställda vid kommissionen eller andra 
institutioner inom unionen finns ingen representationsplikt).  

—  Kostnader för resor, uppehälle och tillfälliga utgifter för experter som deltar i studie- och arbetsgrupper, och 
kostnader för att ordna sådana möten då tillgängliga tjänster, byggnader och lokaler inte är tillräckliga i 
institutionernas lokaler eller kontoren utanför gemenskapen och då det inte är fråga om möten inom utredningar 
och bedrägeribekämpningsåtgärder (ersättning till experter sker på grundval av kommissionens beslut).  

—  Kostnader för förfriskningar och eventuellt en lätt måltid vid interna möten.  

—  Diverse kostnader för konferenser, kongresser och möten som byrån deltar i eller som den anordnar. 

—  Kursavgifter för extern utbildning och avgifter för medlemskap i relevanta yrkesorganisationer.  

—  Utbildning avsedd att höja personalens kompetens och byråns effektivitet: 

—  Anlitande av experter för kartläggning av behov samt för utformning, genomförande, ledning, utvärdering 
och uppföljning av utbildningen. 

—  Anlitande av konsulter inom diverse områden, särskilt avseende organisation, ledning, strategi, kvalitet och 
personalförvaltning.  

—  Kursavgifter för extern utbildning och avgifter för medlemskap i relevanta yrkesorganisationer.  

—  Utgifter för det praktiska anordnandet av kurser, för lokaler, transporter, måltider och uppehälle för deltagarna 
när övernattning krävs.  

—  Utgifter för utbildning rörande offentliggöranden och information, berörda webbplatser samt för inköp av 
pedagogiskt material, prenumerationer och intyg för distansutbildning, böcker, press och multimediaprodukter.  

—  Finansiering av undervisningsmaterial.  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. 
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KAPITEL A3 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.)  

A3 01 02  (forts.)  

A3 01 02 11  (forts.)  

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. 

Regler om utnämning och löner samt andra ekonomiska villkor som kommissionen har antagit.  

A3 01 03 Byggnader med tillhörande utgifter  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

11 735 000 11 990 000 12 801 807,87  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter med anknytning till de fastigheter som byrån använder, särskilt följande: 

—  Utgifter för förvärv, hyrköp eller uppförande av byggnader. 

—  Hyror och avgifter för tomträtt, diverse skatter och avgifter på köpoptioner för fastigheter eller delar av 
fastigheter samt hyror för konferenslokaler, lagerutrymmen, arkiv, garage och parkeringsplatser. 

—  Försäkringspremier för de byggnader eller delar av byggnader som byrån utnyttjar.  

—  Avgifter för vatten, gas, elektricitet och uppvärmning av fastigheter eller delar av fastigheter som används av 
byrån. 

—  Underhållskostnader för lokaler, hissar, centralvärme, luftkonditionering m.m., utgifter för vissa regelbundet 
återkommande rengöringsarbeten, inköp av produkter för underhåll, rengöring, tvätt och kemtvätt m.m. och för 
målning, reparationer och leveranser till verkstäderna.  

—  Utgifter för sortering, lagring och bortskaffning av avfall.  

—  Inredning av lokaler, t.ex. flyttning av skiljeväggar, ändring av tekniska installationer och andra särskilda arbeten 
vad avser lås, elektriska installationer, rörsystem, målning, golvbeläggning osv. samt utgifter för ändringar av 
den nätverksutrustning som hör till fastigheten (innan byrån förnyar eller sluter ett kontrakt som överstiger 
300 000 EUR ska den för att minska utgifterna rådfråga de andra institutionerna om de villkor [pris, valuta, 
indexreglering, varaktighet, andra klausuler] som var och en av dem har fått för liknande kontrakt). 

—  Kostnader för fysisk och materiell säkerhet för personer och egendom, särskilt avtal om bevakning av bygg- 
nader, avtal om underhåll av säkerhetsanordningar och mindre materielinköp (innan byrån förnyar eller sluter ett 
kontrakt som överstiger 300 000 EUR ska den för att minska utgifterna rådfråga de andra institutionerna om de 
villkor [pris, valuta, indexreglering, varaktighet, andra klausuler] som var och en av dem har fått för liknande 
kontrakt). 
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KAPITEL A3 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.) 

A3 01 03 (forts.)  

—  Utgifter för arbetarskyddsfrågor, särskilt vad avser inköp, hyra och underhåll av brandbekämpningsutrustning, 
utbyte av brandvakters utrustning och kostnader för lagstadgade kontroller (innan byrån förnyar eller sluter ett 
kontrakt som överstiger 300 000 EUR ska den för att minska utgifterna rådfråga de andra institutionerna om de 
villkor (pris, valuta, indexreglering, varaktighet, andra klausuler) som var och en av dem har fått för liknande 
kontrakt).  

—  Utgifter för rådgivning som lämnats av juridiska, ekonomiska och tekniska experter före förvärv, hyra eller 
uppförande av byggnader. 

—  Övriga utgifter för förvaltning av byggnader med olika typer av hyresgäster, kostnader för besiktning av 
fastigheter och avgifter för samhällsservice (vägavgifter, sophämtning m.m.).  

—  Kostnader för teknisk hjälp vid större inredningsarbeten.  

—  Inköp, hyra, leasing, underhåll, reparationer, installationer och uppdatering av utrustning och tekniskt material, 
särskilt följande: 

—  Inköp, förhyrning, underhåll och reparation av möbler.  

—  Inköp, förhyrning, underhåll och reparation av transportmedel.  

—  Diverse försäkringar (särskilt skadeståndsansvar och stöldskyddsförsäkring).  

—  Utgifter för arbetsmaterial, särskilt  

—  inköp av uniformer för vaktmästare och chaufförer,  

—  inköp och tvätt av arbetskläder till verkstadspersonal och till personal som ska utföra arbete där det är 
nödvändigt att skydda sig mot dåligt väder och kyla samt mot onormal förslitning och smuts, 

—  inköp av eller ersättning för utrustning som kan vara nödvändig inom ramen för tillämpningen av direktiven 
89/391/EEG och 90/270/EEG.  

—  Utgifter för flytt av avdelningar och omgrupperingar samt hanteringskostnader (mottagande, lagring, utplacering) 
för utrustning, inventarier och kontorsmaterial.  

—  Kostnader för anläggningar inom byggnaderna för telekommunikation, särskilt inköp, förhyrning, installation 
och underhåll av telefonväxlar, ljud- och videoanläggningar, interntelefoner, mobiltelefoner, kostnader för 
databaser (utrustning och underhåll) och tillhörande tjänster (förvaltning, support, dokumentation, installation 
och flyttning).  

—  Inköp, hyra eller leasing av datorer, terminaler, mikrodatorer, kringutrustning, utrustning för dataöverföring samt 
den mjukvara som behövs för driften. 
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KAPITEL A3 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.)  

A3 01 03  (forts.)  

—  Inköp, hyra eller leasing av utrustning för återgivning av informationen i tryckt form, exempelvis skrivare, 
telefaxapparater, kopieringsapparater, skannrar och mikrokopiatorer.  

—  Inköp, hyra eller leasing av skrivmaskiner, ordbehandlare och all annan elektronisk kontorsutrustning.  

—  Installation, konfiguration, underhåll, studier, dokumentation och tillbehör till denna utrustning.  

—  Kostnader för inköp av papper, kuvert, kontorsmateriel och material till reproduktionsavdelningarna och viss 
tryckning utanför institutionen. 

—  Utgifter för porto och andra leveranskostnader för normal postgång, för rapporter och publikationer, för 
postpaket och andra paket som sänds per flyg, båt eller tåg och med kommissionens internpost.  

—  Prenumerationsavgifter, kostnader för kabel- eller radiokommunikation (fast och mobil telefoni, television, 
telekonferenser och videokonferenser) och utgifter för nätverk för dataöverföring, telematiktjänster m.m. samt 
inköp av telefonkataloger.  

—  Kostnader för telefon- och datorförbindelser mellan fastigheter och linjer för internationell överföring mellan 
enheter. 

—  Tekniskt stöd och datorstöd, utbildning och annan allmän verksamhet i samband med datorhårdvara och 
-mjukvara, allmän utbildning vad gäller databehandling, prenumerationer på teknisk dokumentation i tryckt 
eller elektronisk form m.m., extern personal med driftsansvar, serviceenheter, abonnemang hos internationella 
organisationer m.m., studier rörande säkerhet och säkerställande av kvalitet vad avser mjukvara och datoru- 
trustning, kostnader för användning, underhåll och utveckling av mjukvara och genomförande av dataprojekt. 

—  Övriga driftsutgifter som inte är särskilt angivna ovan. 

Rättslig grund  

Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet 
och hälsa i arbetet (EGT L 183, 29.6.1989, s. 1). 

Rådets direktiv 90/270/EEG av den 29 maj 1990 om minimikrav för säkerhet och hälsa i arbete vid bildskärm (femte 
särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 156, 21.6.1990, s. 14). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL A3 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.) 

A3 01 50 Personalpolitik och förvaltning  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

3 000 3 000 5 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka: 

—  Byråns del av kostnaderna för rekreationscentret och andra kulturella och idrottsliga verksamheter i Bryssel samt 
initiativ för att främja kontakten mellan anställda av olika nationalitet vid byråns huvudkontor. 

—  Byråns bidrag till utgifter för daghem och skolbussar som ett led i en politik som gynnar personer med 
funktionshinder och omfattar följande kategorier: 

—  Tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst.  

—  Makar till tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst.  

—  Alla underhållsberättigade barn enligt tjänsteföreskrifterna. 

Inom ramen för det belopp som är uppfört i budgeten och efter eventuella nationella rättigheter i antingen 
bosättnings- eller ursprungslandet, ska detta anslag täcka alla nödvändiga utgifter, förutom läkarvårdkostnader, som 
är en följd av funktionshindret och som är vederbörligen bestyrkta.  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. 

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.  

A3 01 51 Infrastrukturpolitik och förvaltning  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka löpande driftskostnader och kostnader för utbyte av utrustning i restauranger, 
kafeterior och matsalar.  

A3 01 60 Utgifter för dokumentation och böcker  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

10 000 10 000 7 159,71 
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KAPITEL A3 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.)  

A3 01 60  (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för genomförande och utformning av kommissionens intranät (My 
IntraComm), abonnemang på nyhetsförmedling via bildskärm, kostnader för att binda in och på annat sätt bevara 
referensmateriel, kostnader för prenumeration på dagstidningar, facktidskrifter, inköp av publikationer och tekniska 
handböcker för byråns verksamhet.  

KAPITEL A3 02 — FINANSIERING AV ÅTGÄRDER FÖR BEDRÄGERIBEKÄMPNING  

A3 02 01 Övervakning, undersökningar och särskilda åtgärder inom bedrägeribekämpning  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

1 700 000 1 700 000 2 853 584,30  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka alla utgifter för åtgärder avseende bedrägeribekämpning som inte sammanhänger med 
byråns administrativa arbete. 

Särskilt ska det möjliggöra följande: 

—  Utformning, utveckling, förbättring och förvaltning av systemen för informationsutbyte samt den gemensamma 
infrastrukturen med bibehållen hänsyn till kraven på konfidentialitet och säkerhet. 

—  Efterforskning, insamling, undersökning, utnyttjande och vidarebefordran till de nationella utredningsavdeln- 
ingarna av all information som är till hjälp vid undersökning och uppföljning av bedrägerier (t.ex. med hjälp av 
databaser). 

—  Understöd för medlemsstaternas arbete, särskilt vid fall av gränsöverskridande bedrägerier, då det är nödvändigt 
att planera ingripanden på unionsnivå.  

—  Finansiering av insatser som ska effektivisera förebyggande åtgärder, kontroller och utredningar.  

—  Utökat samarbete med de nationella förvaltningarna, särskilt vad gäller bekämpning av smuggling av cigarretter.  

—  Anordnande av och deltagande i kontroller och undersökningar på plats.  

—  Resekostnader och dagtraktamenten för medlemsstaternas utredare och myndighetspersoner när de arbetar 
utanför sitt hemland i samband med kontrolluppdrag, utredningar och samordningsmöten, eller därför att detta 
är motiverat av utredningsskäl.  

—  Resekostnader och uppehälle samt extrautgifter för experter som anställts av byrån i samband med utredningar 
eller för att lämna sakkunnigutlåtande vid enstaka tillfällen.  

—  Utgifter för konferenser, kongresser och möten som Olaf anordnar inom ramen för bedrägeribekämpningen. 
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KAPITEL A3 02 — FINANSIERING AV ÅTGÄRDER FÖR BEDRÄGERIBEKÄMPNING  (forts.)  

A3 02 01 (forts.) 

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar 
som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning 
och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/ 
78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 549). 

Referensrättsakter  

Artikel 325 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.  

A3 02 03 Information och kommunikation  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

150 000 150 000 94 646,58  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka byråns informations- och kommunikationsutgifter. 

Byråns externa informations- och kommunikationsstrategi är av yttersta vikt för dess arbete. Byrån har bildats som 
ett oberoende utredningsorgan och måste därför ha en egen kommunikationsstrategi. Det arbete som byrån utför är 
ofta alltför fackinriktat för att genast vara begripligt för allmänheten. Byrån måste informera sina motparter och 
allmänheten i sin helhet om den roll den måste spela och de uppgifter den måste utföra. Allmänhetens uppfattning 
om vad byrån sysslar med är mycket viktig. 

Byrån måste, i egenskap av att den är en avdelning inom kommissionen, även ta hänsyn till det demokratiska 
underskottet som finns mellan unionens institutioner och EU-medborgarna. Detta demokratiska underskott har 
erkänts av kommissionen och föranlett upprättandet av en handlingsplan. 

Den kommunikationsstrategi som byrån tagit fram och fortsätter att genomföra måste visa dess oberoende.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar 
som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1). 
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KAPITEL A3 02 — FINANSIERING AV ÅTGÄRDER FÖR BEDRÄGERIBEKÄMPNING  (forts.)  

A3 02 03  (forts.)  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning 
och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/ 
78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 549). 

KAPITEL A3 10 — RESERVER 

A3 10 01 Preliminära anslag  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

De anslag som är uppförda i detta kapitel är endast preliminära och kan bara användas sedan de har förts över till 
andra kapitel enligt det förfarande som har fastställts i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

A3 10 02 Reserv för oförutsedda utgifter  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  
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EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO)  
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INKOMSTER 

AVDELNING 4 

DIVERSE UNIONSSKATTER OCH UNIONSAVGIFTER 

KAPITEL 4 0 — AVDRAG FRÅN ARBETSERSÄTTNINGAR 
KAPITEL 4 1 — BIDRAG TILL PENSIONSSYSTEMET  

Artikel 
Punkt 

Rubrik Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 % 2018–2020 

KAPITEL 4 0 

4 0 0 Inkomster från skatt på löner och ersättningar till tjän- 
stemän och övriga anställda  793 000 826 000 711 952,— 89,78  

4 0 3 Inkomster från den tillfälliga avgiften och solidaritetsav- 
giften på löner till institutionens ledamöter, tjänstemän och 
övriga anställda i aktiv tjänst  p.m. p.m. 0,—  

4 0 4 Inkomster från den särskilda avgiften och solidaritetsav- 
giften på lönerna till institutionens ledamöter, tjänstemän 
och övriga anställda i aktiv tjänst  157 000 161 000 140 904,—  89,75 

KAPITEL 4 0 – TOTALT 950 000 987 000 852 856,—  89,77 

KAPITEL 4 1 

4 1 0 Personalens avgifter till pensionssystemet  971 000 966 000 870 956,—  89,70 

KAPITEL 4 1 – TOTALT 971 000 966 000 870 956,—  89,70  

Avdelning 4 – Totalt 1 921 000 1 953 000 1 723 812,—  89,74  
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AVDELNING 4 

DIVERSE UNIONSSKATTER OCH UNIONSAVGIFTER 

KAPITEL 4 0 — AVDRAG FRÅN ARBETSERSÄTTNINGAR 

4 0 0 Inkomster från skatt på löner och ersättningar till tjänstemän och övriga anställda  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

793 000 826 000 711 952,—  

Anmärkningar  

Dessa inkomster omfattar all skatt på löner och ersättningar till tjänstemän och övriga anställda som varje månad 
dras av från lönen för anställda vid byrån.  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen. 

Anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen. 

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid 
skatt till Europeiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8).  

Referensrättsakter  

Protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier, särskilt artikel 12.  

4 0 3 Inkomster från den tillfälliga avgiften och solidaritetsavgiften på löner till institutionens ledamöter, tjänstemän 
och övriga anställda i aktiv tjänst  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Dessa inkomster omfattar alla inkomster från den tillfälliga avgift för tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst 
som varje månad dras från lönerna för de anställda vid byrån.  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 66a i den version som var i 
kraft fram till den 15 december 2003. 

Anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 20.3 i den version som var 
i kraft till den 30 april 2004. 
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KAPITEL 4 0 — AVDRAG FRÅN ARBETSERSÄTTNINGAR  (forts.)  

4 0 4 Inkomster från den särskilda avgiften och solidaritetsavgiften på lönerna till institutionens ledamöter, tjänstemän 
och övriga anställda i aktiv tjänst  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

157 000 161 000 140 904,—  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 66a. 

Anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen, särskilt artikel 20.3.  

KAPITEL 4 1 — BIDRAG TILL PENSIONSSYSTEMET 

4 1 0 Personalens avgifter till pensionssystemet  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

971 000 966 000 870 956,—  

Anmärkningar  

Dessa inkomster omfattar alla de avgifter som varje månad dras från lönerna för de anställda vid byrån enligt 
artikel 83.2 i tjänsteföreskrifterna och ska användas för att finansiera pensionssystemet.  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. 

Anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen. 
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AVDELNING 6 

BIDRAG TILL UNIONSPROGRAM, ÅTERBETALNING AV UTGIFTER SAMT INKOMSTER 

KAPITEL 6 6  — ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR  

Artikel 
Punkt 

Rubrik Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 % 2018–2020 

KAPITEL 6 6 

6 6 0 Andra bidrag och återbetalningar  

6 6 0 0 Andra bidrag och återbetalningar som avsatts för särskilda 
ändamål p.m. p.m. 0,—  

Artikel 6 6 0  – Totalt p.m. p.m. 0,—  

KAPITEL 6 6 –  TOTALT p.m. p.m. 0,—  

Avdelning 6  –  Totalt p.m. p.m. 0,—  

TOTALSUMMA 1 921 000 1 953 000 1 723 812,—  89,74  

III/1566 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
EUROPEAN PERSONNEL SELECTION OFFICE



 

AVDELNING 6 

BIDRAG TILL UNIONSPROGRAM, ÅTERBETALNING AV UTGIFTER SAMT INKOMSTER 

KAPITEL 6 6 — ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR 

6 6 0 Andra bidrag och återbetalningar  

6 6 0 0 Andra bidrag och återbetalningar som avsatts för särskilda ändamål 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Denna punkt är, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, avsedd för eventuella inkomster som ej förutsetts i 
övriga delar av avdelning 6 och som ger upphov till kompletterande anslag avsedda att finansiera utgifter som dessa 
inkomster är avsatta för. 
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UTGIFTER 

Allmän sammanfattning av anslag (2020 och 2019) och genomförande (2018)  

Avdelning 
Kapitel 

Rubrik Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018  

A4 EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO)  

A4 01 ADMINISTRATIVA UTGIFTER 18 223 000 18 108 000 18 432 845,29 

A4 02 SAMARBETE MELLAN INSTITUTIONERNA, 
GEMENSAMMA TJÄNSTER OCH VERKSAMHETER 5 405 000 5 470 000 5 693 441,47 

A4 03 INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE FÖR 
UTBILDNING 2 700 000 2 900 000 3 304 200,26 

A4 10 RESERVER p.m. p.m. 0,—  

Avdelning A4  –  Totalt 26 328 000 26 478 000 27 430 487,02 

TOTALSUMMA 26 328 000 26 478 000 27 430 487,02  
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AVDELNING A4 

EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO) 

KAPITEL A4 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER 
KAPITEL A4 02 —  SAMARBETE MELLAN INSTITUTIONERNA, GEMENSAMMA TJÄNSTER OCH 

VERKSAMHETER  

Artikel 
Punkt 

Rubrik Anslag 2020 Anslag 2019 
Genomförande 

2018 
% 2018–2020 

KAPITEL A4 01 

A4 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda  

Icke-differentierade anslag 10 547 000 10 685 000 9 413 925,99 89,26  

A4 01 02 Extern personal och övriga administrativa utgifter  

A4 01 02 01 Extern personal 

Icke-differentierade anslag 1 553 000 1 497 000 1 365 138,88 87,90 

A4 01 02 11 Övriga förvaltningsutgifter 

Icke-differentierade anslag 494 000 601 000 434 325,40 87,92  

Artikel A4 01 02  –  Totalt 2 047 000 2 098 000 1 799 464,28 87,91  

A4 01 03 Byggnader med tillhörande utgifter  

Icke-differentierade anslag 5 626 000 5 322 000 7 218 455,02 128,31  

A4 01 50 Personalpolitik och förvaltning  

Icke-differentierade anslag p.m. p.m. 0,—  

A4 01 51 Infrastrukturpolitik och förvaltning  

Icke-differentierade anslag p.m. p.m. 0,—  

A4 01 60 Bibliotek, inköp av böcker  

Icke-differentierade anslag 3 000 3 000 1 000,—  33,33 

KAPITEL A4 01 – TOTALT 18 223 000 18 108 000 18 432 845,29 101,15 

KAPITEL A4 02 

A4 02 01 Samarbete mellan institutionerna, gemensamma tjänster och 
verksamheter  

A4 02 01 01 Interinstitutionella uttagningsprov 

Icke-differentierade anslag 5 395 000 5 460 000 5 683 441,47 105,35 

A4 02 01 02 Studier, undersökningar och samråd 

Icke-differentierade anslag p.m. p.m. 0,—  

A4 02 01 03 Utgifter för interna möten 

Icke-differentierade anslag 10 000 10 000 10 000,—  100,00  

Artikel A4 02 01 –  Totalt 5 405 000 5 470 000 5 693 441,47 105,34 

KAPITEL A4 02 –  TOTALT 5 405 000 5 470 000 5 693 441,47 105,34 
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KAPITEL A4 03  — INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE FÖR UTBILDNING 
KAPITEL A4 10  — RESERVER  

Artikel 
Punkt 

Rubrik Anslag 2020 Anslag 2019 
Genomförande 

2018 
% 2018–2020 

KAPITEL A4 03 

A4 03 01 Europeiska förvaltningsskolan  

A4 03 01 01 Utbildning i arbetsledning (management) 

Icke-differentierade anslag 1 300 000 1 400 000 1 497 228,89 115,17 

A4 03 01 02 Introduktionskurser 

Icke-differentierade anslag 850 000 950 000 1 231 371,37 144,87 

A4 03 01 03 Utbildning för certifiering 

Icke-differentierade anslag 550 000 550 000 575 600,—  104,65 

Artikel A4 03 01 – Totalt 2 700 000 2 900 000 3 304 200,26 122,38 

KAPITEL A4 03 –  TOTALT 2 700 000 2 900 000 3 304 200,26 122,38 

KAPITEL A4 10 

A4 10 01 Preliminära anslag  

Icke-differentierade anslag p.m. p.m. 0,—  

A4 10 02 Reserv för oförutsedda utgifter  

Icke-differentierade anslag p.m. p.m. 0,—  

KAPITEL A4 10 –  TOTALT p.m. p.m. 0,—  

Avdelning A4  –  Totalt 26 328 000 26 478 000 27 430 487,02 104,19 

TOTALSUMMA 26 328 000 26 478 000 27 430 487,02 104,19  
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AVDELNING A4 

EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO) 

KAPITEL A4 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER 

A4 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

10 547 000 10 685 000 9 413 925,99  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka följande utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som 
anges i tjänsteförteckningen:  

—  Löner, andra ersättningar och utbetalningar med anknytning till lön. 

—  Försäkring mot olycksfall och sjukdom samt andra socialförsäkringsutgifter.  

—  Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda och utbetalningar som institutionen ska verkställa för att tillfälligt 
anställda ska få eller bibehålla pensionsrättigheter i sitt ursprungsland.  

—  Diverse ersättningar och bidrag.  

—  Effekter av korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till tjänstemän och tillfälligt anställda samt effekter 
av korrigeringskoefficienter som tillämpas på den del av inkomsterna som förs över till ett annat land än 
anställningslandet.  

—  Resekostnader för tjänstemännen och tillfälligt anställda (inklusive familjemedlemmar) då de tillträder eller 
lämnar en tjänst eller vid förflyttning till en annan anställningsort.  

—  Bosättningsbidrag och flyttbidrag till tjänstemän och tillfälligt anställda som är tvungna att byta bostadsort då de 
tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort och då de slutgiltigt frånträder tjänsten och bosätter sig 
på en annan ort.  

—  Flyttkostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda som är tvungna att byta bostadsort då de tillträder en tjänst, 
förflyttas till en ny anställningsort och då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på en annan ort.  

—  Effekterna av eventuella lönejusteringar under budgetåret  

—  Schablonmässiga ersättningar och timersättning vid övertid för tjänstemän i anställningskategorin AST samt för 
lokalt anställda som inte har kunnat få kompensationsledigt enligt fastställda förfaranden. 

—  Dagtraktamenten för tjänstemän och tillfälligt anställda som kan påvisa att de måste byta bostadsort då de 
tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort.  

—  De ytterligare utgifter som uppstår till följd av att unionens tjänstemän uppehåller annan tjänst, i form av de 
tillägg och återbetalningar av omkostnader som tjänstemännen har rätt till i samband därmed. Det ska också 
täcka kostnader i samband med specialiserad utbildningspraktik inom nationella förvaltningar eller inom organ- 
isationer i medlemsstaterna eller i tredjeland. 
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KAPITEL A4 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.) 

A4 01 01 (forts.) 

Rättslig grund 

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen. 

Anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

A4 01 02 Extern personal och övriga administrativa utgifter  

A4 01 02 01 Extern personal 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

1 553 000 1 497 000 1 365 138,88  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka följande kostnader: 

—  Ersättning till kontraktsanställda (enligt avdelning IV i anställningsvillkoren), institutionens socialförsäkrings- 
system för kontraktsanställda enligt avdelning IV och kostnaderna för korrigeringskoefficienter som tillämpas på 
ersättning till sådan personal.  

—  Utgifter (löner, försäkringar etc.) för extern personal med privaträttsliga avtal och för tillfällig personal. 

—  Utgifter för personal som omfattas av kontrakt om tekniska och administrativa tjänster, tillfälligt stöd och 
tillhandahållande av intellektuella tjänster.  

—  Utgifter i samband med utplacering eller tillfälliga uppdrag i byråns enheter för tjänstemän från medlemsstaterna 
och andra experter samt ytterligare utgifter för tjänstemän som ställs till förfogande för nationella förvaltningar 
eller internationella organisationer. 

—  Effekterna av eventuella lönejusteringar under budgetåret  

—  Utgifter för arbete som utförs av frilansöversättare och oberoende lingvister samt maskinskrivning eller annat 
arbete som översättningstjänsten låter utföra utanför institutionen. 
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KAPITEL A4 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER  (forts.)  

A4 01 02  (forts.)  

A4 01 02 01 (forts.) 

Rättslig grund 

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen. 

Anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen. 

Regler om utnämning och löner samt andra ekonomiska villkor som kommissionen har antagit. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

A4 01 02 11 Övriga förvaltningsutgifter 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

494 000 601 000 434 325,40  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka följande kostnader: 

—  Utgifter för resekostnader, dagtraktamenten vid tjänsteresor samt extra eller oförutsedda kostnader i samband 
med tjänsteresor för tjänstemän vid institutionerna samt nationella eller internationella tjänstemän och experter. 

—  Ersättning för kostnader för att på tjänstens vägnar representera byrån (utgår inte vid representationsuppdrag 
gentemot andra anställda vid kommissionen eller någon annan av unionens institutioner).  

—  Kostnader för resor och uppehälle samt extra kostnader för experter som deltar i studie- och arbetsgrupper, och 
kostnader för att ordna sådana möten, i de fall där dessa kostnader inte täcks genom den befintliga infras- 
trukturen i institutionernas lokaler eller kontoren utanför gemenskapen (ersättning till experter ska fastställas på 
grundval av kommissionens beslut). 

—  Diverse kostnader för konferenser, kongresser och möten som byrån deltar i.  

—  Utgifter för allmän utbildning avsedd att höja personalens kompetens och byråns effektivitet, särskilt  

—  anlitande av experter för kartläggning av behov samt för utformning, genomförande, ledning, utvärdering 
och uppföljning av utbildningen, 
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—  anlitande av konsulter inom diverse områden, särskilt avseende organisation, ledning, strategi, kvalitet och 
personalförvaltning,  

—  kursavgifter för extern utbildning och medlemsavgifter i relevanta yrkesorganisationer, 

—  utgifter för det praktiska anordnandet av kurser, för lokaler, transporter, måltider och uppehälle för deltagarna 
när övernattning krävs,  

—  utgifter för utbildning rörande offentliggöranden och information, berörda webbplatser samt för inköp av 
pedagogiskt material, prenumerationer och intyg för distansutbildning, böcker, press och multimediapro- 
dukter, 

—  finansiering av undervisningsmaterial.  

—  Sociala avgifter, reseersättning och traktamenten för frilanstolkar och andra icke-permanent anställda tolkar vilka 
anlitas av generaldirektoratet för tolkning för att tjänstgöra vid möten som anordnas av Europeiska rekryter- 
ingsbyrån när kommissionens tolkar (tjänstemän, tillfälligt anställda och extraanställda) inte kan tjänstgöra.  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen. 

Anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen. 

Regler om utnämning och löner samt andra ekonomiska villkor som kommissionen har antagit.  

A4 01 03 Byggnader med tillhörande utgifter  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

5 626 000 5 322 000 7 218 455,02  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter med anknytning till byråns fastigheter, bl.a. följande:  

—  Hyra och tomträttsavgifter för utnyttjade byggnader eller delar av byggnader samt hyra för konferenslokaler, 
lagerutrymmen, garage och parkeringsplatser.  

—  Försäkringspremier för de byggnader eller delar av byggnader som byrån utnyttjar. 

—  Avgifter för vatten, gas, elektricitet och uppvärmning av de byggnader eller delar av byggnader som används av 
byrån. 
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—  Underhållskostnader, beräknade på grundval av gällande avtal för lokaler, hissar, centralvärme, luftkonditio- 
nering m.m., utgifter för vissa regelbundet återkommande rengöringsarbeten, inköp av produkter för underhåll, 
rengöring, tvätt och kemtvätt m.m. samt för målning, reparationer och nödvändiga leveranser till underhålls- 
verkstäderna.  

—  Utgifter för specialbehandling av avfall samt lagring och bortforsling av detta.  

—  Inredning av lokaler, t.ex. flyttning av skiljeväggar, ändring av tekniska installationer och andra särskilda arbeten 
vad avser lås, elektriska installationer, rörsystem, målning, golvbeläggning osv. samt utgifter för ändringar av 
den nätverksutrustning som hör till fastigheten (innan byrån förnyar eller sluter ett kontrakt som överstiger 
300 000 EUR ska den för att minska utgifterna rådfråga de andra europeiska institutionerna om de villkor (pris, 
valuta, indexreglering, varaktighet, andra klausuler) som var och en av dem har uppnått för liknande kontrakt). 

—  Kostnader för fysisk och materiell säkerhet för personer och egendom, särskilt avtal om bevakning av bygg- 
nader, avtal om underhåll av säkerhetsanordningar och mindre materialinköp (innan byrån förnyar eller sluter ett 
kontrakt som överstiger 300 000 EUR ska den för att minska utgifterna rådfråga de andra europeiska institu- 
tionerna om de villkor (pris, valuta, indexreglering, varaktighet, andra klausuler) som var och en av dem har 
uppnått för liknande kontrakt).  

—  Utgifter för arbetarskyddsfrågor särskilt vad avser inköp, förhyrning och underhåll av brandbekämpningsu- 
trustning, utbyte av brandvakters utrustning och kostnader för lagstadgade kontroller (innan byrån förnyar eller 
sluter ett kontrakt som överstiger 300 000 EUR ska den för att minska utgifterna rådfråga de andra europeiska 
institutionerna om de villkor (pris, valuta, indexreglering, varaktighet, andra klausuler) som var och en av dem 
har uppnått för liknande kontrakt). 

—  Kostnader för juridisk, finansiell och teknisk rådgivning i samband med inköp, förhyrning eller uppförande av 
byggnader. 

—  Övriga utgifter för byggnader, särskilt kostnader för förvaltning av byggnader med olika typer av hyresgäster, 
kostnader för besiktning av fastigheter och avgifter för samhällsservice (vägavgifter, sophämtning m.m.).  

—  Kostnader för teknisk hjälp vid större ombyggnadsarbeten.  

—  Inköp, förhyrning eller hyrköp, underhåll, reparation, installation och utbyte av utrustning, särskilt 

—  materiel (bl.a. kopieringsapparater) för framställning, kopiering och arkivering av publikationer och 
dokument i olika former (på papper eller i elektronisk form),  

—  audiovisuellt material, biblioteks- och tolkningsmaterial (bås, hörlurar med mikrofon och lyssnarbås till 
anläggningar för simultantolkning osv.),  

—  utrustning för kök och restauranger,  

—  diverse verktyg till de verkstäder som underhåller byggnaderna, 

—  utrustning som erfordras för tjänstemän med funktionshinder, 
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—  liksom studier, dokumentation och utbildning rörande denna utrustning. 

—  Inköp, förhyrning, underhåll och reparation av inventarier, särskilt  

—  inköp av kontorsmöbler och särskilda möbler, inklusive ergonomiskt riktiga möbler, arkivhyllor m.m., 

—  utbyte av utnötta och trasiga inventarier,  

—  särskild utrustning till bibliotek (kartotek, hyllor, katalogmöbler m.m.), 

—  särskild utrustning för personalmatsalar och restauranger,  

—  förhyrning av inventarier, samt 

—  underhålls- och reparationskostnader för inventarier.  

—  Inköp, förhyrning, underhåll och reparation av fordon, särskilt  

—  inköp av fordon,  

—  utbyte av fordon som under budgetåret kommer att ha gått så långt att det framstår som rimligt att byta ut 
dem,  

—  kostnader för att hyra bil för en kortare eller längre period då det behövs fler bilar än vad som finns i 
fordonsparken,  

—  kostnader för underhåll, reparation och försäkring av tjänstefordon (bränsle, smörjmedel, däck, innerslangar, 
diverse tillbehör, reservdelar, verktyg m.m.), 

—  diverse försäkringar (särskilt ansvars- och stöldskyddsförsäkring).  

—  Utgifter för arbetsutrustning, särskilt  

—  inköp av uniformer för vaktmästare och chaufförer,  

—  inköp och tvätt av arbetskläder för verkstadspersonal och personal som ska utföra arbete där det är 
nödvändigt att skydda sig mot dåligt väder och kyla samt mot onormal förslitning och smuts, 

—  inköp av eller ersättning för utrustning som kan vara nödvändig inom ramen för tillämpningen av direktiven 
89/391/EEG och 90/270/EEG. 
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—  Kostnader för flyttning av avdelningar och omgrupperingar samt hanteringskostnader (mottagande, lagring och 
utplacering) för utrustning, inventarier och kontorsmateriel.  

—  Utgifter för att förse byggnader med telekommunikationer, särskilt inköp, hyra, installation och underhåll av 
telefoncentraler och telefonväxlar, system för ljudöverföring och videokonferenser, intern och mobil telefoni, 
samt utgifter för datanät (utrustning och underhåll) och anknytande tjänster (förvaltning, stödfunktioner, 
dokumentation, installation och flyttningar).  

—  Inköp, förhyrning eller leasing av datautrustning, bl.a. datorer, terminaler, mikrodatorer, kringutrustning, över- 
föringsutrustning samt programvara som krävs för deras drift.  

—  Inköp, förhyrning eller leasing av utrustning för återgivning av informationen i tryckt form, exempelvis skrivare, 
telefaxapparater, kopieringsapparater, skannrar och mikrokopiatorer.  

—  Inköp, förhyrning eller leasing av skrivmaskiner, ordbehandlare och all annan elektronisk kontorsutrustning.  

—  Installation, konfiguration, underhåll, studier, dokumentation och tillbehör till denna utrustning.  

—  Kostnader för inköp av papper, kuvert, kontorsmateriel och material till reproduktionsavdelningarna och viss 
tryckning utanför institutionen. 

—  Utgifter för porto och andra leveranskostnader för normal postgång, för rapporter och publikationer, för 
postpaket och andra paket som sänds per flyg, båt eller tåg och med byråns internpost.  

—  Prenumerationsavgifter, kostnader för kabel- eller radiokommunikation (fast och mobil telefoni, television, 
telekonferenser och videokonferenser) och utgifter för nätverk för dataöverföring, telematiktjänster m.m. samt 
inköp av telefonkataloger.  

—  Kostnader för telefon- och datorförbindelser mellan fastigheter och linjer för internationell överföring mellan 
enheter. 

—  Tekniskt stöd och datorstöd, utbildning och annan verksamhet av allmänt intresse som innefattar datorutrustning 
och programvara, allmän utbildning vad gäller databehandling, prenumerationer på teknisk dokumentation i 
tryckt eller elektronisk form m.m., extern personal med driftsansvar, serviceenheter, abonnemang hos inter- 
nationella organisationer m.m., studier rörande säkerhet och säkerställande av kvalitet vad avser programvara 
och datorutrustning, kostnader för användning, underhåll och utveckling av programvara och genomförande av 
dataprojekt. 

Detta anslag omfattar även andra driftskostnader som inte särskilt nämns ovan, som deltagaravgifter vid konferenser 
(med undantag av avgifter för utbildning), medlemsavgifter i yrkesorganisationer och vetenskapliga sammanslutn- 
ingar, kostnader för upptagande i telefonkataloger. 
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Innan byrån förnyar eller sluter ett kontrakt som överstiger 300 000 EUR ska den för att minska utgifterna rådfråga 
de andra europeiska institutionerna om de villkor (pris, valuta, indexreglering, varaktighet, andra klausuler) som var 
och en av dem har uppnått för liknande kontrakt.  

Rättslig grund  

Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet 
och hälsa i arbetet (EGT L 183, 29.6.1989, s. 1). 

Rådets direktiv 90/270/EEG av den 29 maj 1990 om minimikrav för säkerhet och hälsa i arbete vid bildskärm (femte 
särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 156, 21.6.1990, s. 14). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

A4 01 50 Personalpolitik och förvaltning  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka följande: 

—  Utgifter för kontanthjälp som kan ges till en tjänsteman, en före detta tjänsteman eller en tjänstemans efterl- 
evande som befinner sig i särskilt svåra omständigheter. 

—  Bidrag från byrån till rekreationscentret, kultur- och idrottsverksamhet samt initiativ för att främja sociala 
kontakter mellan tjänstemän av olika nationaliteter.  

—  Byråns bidrag till kostnader för daghem och fritidshem samt för skolskjutsar.  

—  Utgifter för följande personer som en del av en policy att ge stöd till personer med funktionshinder:  

—  Tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst. 
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—  Makar till tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst.  

—  Alla underhållsberättigade barn enligt tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen. 

Inom ramen för det belopp som är uppfört i budgeten och efter det att eventuella nationella rättigheter i antingen 
bosättnings- eller ursprungslandet har uttömts, ska detta anslag täcka alla nödvändiga utgifter, förutom läkarvårds- 
kostnader, som är en följd av funktionshinder och som är vederbörligen bestyrkta.  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen. 

A4 01 51 Infrastrukturpolitik och förvaltning  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för följande:  

—  Löpande administrativa utgifter och utgifter för ombyggnad av utrustning och materiel i restauranger, matsalar 
och kafeterior.  

— Byråns utgifter för skadestånd och utgifter som följer av att den ådrar sig ett skadeståndsansvar samt eventuella 
utgifter i samband med vissa fall då av rättviseskäl ersättning bör utbetalas, utan att några rättsanspråk ska kunna 
härledas ur detta.  

A4 01 60 Bibliotek, inköp av böcker  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

3 000 3 000 1 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka framställning och utveckling av byråns intranät såsom en del av kommissionens nät 
(My IntraComm), abonnemang på nyhetsförmedling via bildskärm, kostnader för att binda in och på annat sätt 
bevara böcker och publikationer, prenumeration på tidningar och tidskrifter, inköp av publikationer och tekniska 
handböcker för byråns verksamhet. 
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KAPITEL A4 02 — SAMARBETE MELLAN INSTITUTIONERNA, GEMENSAMMA TJÄNSTER OCH VERKSAMHETER  

A4 02 01 Samarbete mellan institutionerna, gemensamma tjänster och verksamheter  

A4 02 01 01 Interinstitutionella uttagningsprov 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

5 395 000 5 460 000 5 683 441,47  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för anordnande av olika uttagningsprov och urvalsförfaranden samt språkprov 
för tredje språket för EU:s institutioners, organs och byråers räkning. 

Det inkomstbelopp som avsatts i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen uppskattas till 100 000 EUR.  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 27–31 och 33 samt bilaga III. 

A4 02 01 02 Studier, undersökningar och samråd 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för särskilda undersökningar och samråd som enligt avtal ombesörjs av högt 
kvalificerade experter (fysiska eller juridiska personer) när byrån inte har möjlighet att använda sig av den egna 
personalen för att utföra arbetet. Det ska även täcka inköp av undersökningar som redan har utförts eller prenumer- 
ationer hos särskilda forskningsinstitutioner. 

A4 02 01 03 Utgifter för interna möten 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

10 000 10 000 10 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för förfriskningar och eventuellt en lätt måltid vid interna möten, särskilt 
vid möten i uttagningskommittéer för uttagningsprov och med översättare. 
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KAPITEL A4 03 — INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE FÖR UTBILDNING  

A4 03 01 Europeiska förvaltningsskolan  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för allmän utbildning som anordnas av Europeiska förvaltningsskolan i 
syfte att höja personalens kompetens och de deltagande institutionernas effektivitet: 

—  Anlitande av experter för kartläggning av behov samt för utformning, genomförande, ledning, utvärdering och 
uppföljning av utbildningen. 

—  Anlitande av konsulter inom diverse områden, särskilt avseende organisation, ledning, strategi, kvalitet och 
personalförvaltning.  

—  Utgifter för utformning, genomförande och utvärdering av utbildning som anordnas av skolan i form av kurser, 
seminarier eller konferenser (lärare och föreläsare samt kostnader för deras resa och uppehälle och för 
pedagogiska hjälpmedel).  

—  Kursavgifter för deltagande i extern utbildning och medlemsavgifter i berörda yrkesorganisationer.  

—  Utgifter i samband med utbyggnad av skolans förbindelser på europeisk nivå med nationella förvaltningsskolor 
och universitet på detta område i syfte att utbyta erfarenhet, fastställa exempel på god förvaltningssed och 
samarbete för utveckling av den yrkesmässiga kapaciteten inom de europeiska offentliga förvaltningarna.  

—  Utgifter för det praktiska anordnandet av kurser, för lokaler, transporter, måltider och uppehälle för deltagarna 
när övernattning krävs.  

—  Utbildningsutgifter med anknytning till publikationer och information och berörda webbplatser samt utgifter för 
inköp av pedagogiskt material, prenumerationer och intyg för distansutbildning, böcker, press och multimedia- 
produkter. 

—  Utbildningsmateriel.  

Rättslig grund 

Beslut 2005/119/EG av generalsekreterarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, domstolens justitie- 
sekreterare, generalsekreterarna vid revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkom- 
mittén samt EU-ombudsmannen av den 26 januari 2005 om hur Europeiska förvaltningsskolan skall organiseras och 
fungera (EUT L 37, 10.2.2005, s. 17). 

A4 03 01 01 Utbildning i arbetsledning (management) 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

1 300 000 1 400 000 1 497 228,89  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för utbildning av tjänstemän och övriga anställda i arbetsledningsteknik 
(kvalitet och personalförvaltning, strategi). 
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Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas 
uppgå till 68 000 euro. 

A4 03 01 02 Introduktionskurser 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

850 000 950 000 1 231 371,37  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för utbildning av nyanställda tjänstemän och övriga anställda i 
institutionernas arbetsmetoder. 

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas 
uppgå till 70 000 euro. 

A4 03 01 03 Utbildning för certifiering 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

550 000 550 000 575 600,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för förberedande utbildning av tjänstemän för erhållande av ett intyg om 
deras lämplighet som handläggare, för en eventuell övergång till en högre personalkategori. 

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas 
uppgå till 12 000 euro.  

KAPITEL A4 10 —  RESERVER 

A4 10 01 Preliminära anslag  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Anslagen i denna artikel är endast preliminära och får bara användas efter det att de har överförts till andra 
budgetposter i enlighet med budgetförordningens bestämmelser. 
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Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

A4 10 02 Reserv för oförutsedda utgifter  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  
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BYRÅN FÖR LÖNEADMINISTRATION OCH UTBETALNING AV INDIVIDUELLA ERSÄTTNINGAR  

III/1584 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN



 

INKOMSTER 

AVDELNING 4 

DIVERSE UNIONSSKATTER OCH UNIONSAVGIFTER 

KAPITEL 4 0 — AVDRAG FRÅN ARBETSERSÄTTNINGAR 
KAPITEL 4 1 — BIDRAG TILL PENSIONSSYSTEMET  

Artikel 
Punkt 

Rubrik Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 % 2018–2020 

KAPITEL 4 0 

4 0 0 Inkomster från skatt på löner och ersättningar till tjän- 
stemän och övriga anställda  1 620 000 1 321 000 1 375 087,—  84,88  

4 0 3 Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till tjän- 
stemän och övriga anställda i aktiv tjänst  p.m. p.m. 0,—  

4 0 4 Inkomster från den särskilda avgiften och solidaritetsav- 
giften på lönerna till tjänstemän och övriga anställda i aktiv 
tjänst  303 000 250 000 257 432,—  84,96 

KAPITEL 4 0 – TOTALT 1 923 000 1 571 000 1 632 519,—  84,89 

KAPITEL 4 1 

4 1 0 Personalens avgifter till pensionssystemet  3 041 000 2 537 000 2 580 093,—  84,84 

KAPITEL 4 1 – TOTALT 3 041 000 2 537 000 2 580 093,—  84,84  

Avdelning 4 – Totalt 4 964 000 4 108 000 4 212 612,—  84,86  
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AVDELNING 4 

DIVERSE UNIONSSKATTER OCH UNIONSAVGIFTER 

KAPITEL 4 0 — AVDRAG FRÅN ARBETSERSÄTTNINGAR 

4 0 0 Inkomster från skatt på löner och ersättningar till tjänstemän och övriga anställda  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

1 620 000 1 321 000 1 375 087,—  

Anmärkningar  

Dessa inkomster omfattar all skatt på löner och ersättningar till tjänstemän och övriga anställda som varje månad 
dras av från lönen för anställda vid byrån.  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. 

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. 

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid 
skatt till Europeiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8).  

Referensrättsakter  

Protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier, särskilt artikel 12.  

4 0 3 Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Dessa inkomster omfattar alla inkomster från den tillfälliga avgift som varje månad dras från lönen för tjänstemän 
och övriga anställda i aktiv tjänst vid byrån.  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 66a i den version som var i 
kraft fram till den 15 december 2003. 

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.  

4 0 4 Inkomster från den särskilda avgiften och solidaritetsavgiften på lönerna till tjänstemän och övriga anställda i 
aktiv tjänst  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

303 000 250 000 257 432,—  
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KAPITEL 4 0 —  AVDRAG FRÅN ARBETSERSÄTTNINGAR  (forts.)  

4 0 4 (forts.) 

Rättslig grund 

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 66a. 

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.  

KAPITEL 4 1 — BIDRAG TILL PENSIONSSYSTEMET 

4 1 0 Personalens avgifter till pensionssystemet  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

3 041 000 2 537 000 2 580 093,—  

Anmärkningar  

Dessa inkomster omfattar alla de avgifter som varje månad dras från lönerna för de anställda vid byrån enligt 
artikel 83.2 i tjänsteföreskrifterna och ska användas för att finansiera pensionssystemet.  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. 

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. 
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AVDELNING 6 

BIDRAG TILL UNIONSPROGRAM, ÅTERBETALNING AV UTGIFTER SAMT INKOMSTER 

KAPITEL 6 6  — ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR  

Artikel 
Punkt 

Rubrik Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 % 2018–2020 

KAPITEL 6 6 

6 6 0 Andra bidrag och återbetalningar  

6 6 0 0 Andra bidrag och återbetalningar som avsatts för att täcka 
särskilda utgifter p.m. p.m. 0,—  

Artikel 6 6 0  – Totalt p.m. p.m. 0,—  

KAPITEL 6 6 –  TOTALT p.m. p.m. 0,—  

Avdelning 6  –  Totalt p.m. p.m. 0,—  

TOTALSUMMA 4 964 000 4 108 000 4 212 612,—  84,86  
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AVDELNING 6 

BIDRAG TILL UNIONSPROGRAM, ÅTERBETALNING AV UTGIFTER SAMT INKOMSTER 

KAPITEL 6 6 — ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR 

6 6 0 Andra bidrag och återbetalningar  

6 6 0 0 Andra bidrag och återbetalningar som avsatts för att täcka särskilda utgifter 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Denna punkt är, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, avsedd för eventuella inkomster som ej förutsetts i 
övriga delar av avdelning 6 och som ger upphov till kompletterande anslag avsedda att finansiera utgifter som dessa 
inkomster är avsatta för. 
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UTGIFTER 

Allmän sammanfattning av anslag (2020 och 2019) och genomförande (2018)  

Avdelning 
Kapitel 

Rubrik Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018  

A5 BYRÅN FÖR LÖNEADMINISTRATION OCH 
UTBETALNING AV INDIVIDUELLA 
ERSÄTTNINGAR 

A5 01 ADMINISTRATIVA UTGIFTER 41 876 000 39 623 000 49 492 694,79 

A5 10 RESERVER p.m. p.m. 0,—  

Avdelning A5  –  Totalt 41 876 000 39 623 000 49 492 694,79 

TOTALSUMMA 41 876 000 39 623 000 49 492 694,79  
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AVDELNING A5 

BYRÅN FÖR LÖNEADMINISTRATION OCH UTBETALNING AV INDIVIDUELLA ERSÄTTNINGAR 

KAPITEL A5 01  —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER 
KAPITEL A5 10  — RESERVER  

Artikel 
Punkt 

Rubrik Anslag 2020 Anslag 2019 
Genomförande 

2018 
% 2018–2020 

KAPITEL A5 01 

A5 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda  

Icke-differentierade anslag 17 921 000 16 434 000 14 761 704,19 82,37  

A5 01 02 Extern personal och övriga administrativa utgifter  

A5 01 02 01 Extern personal 

Icke-differentierade anslag 12 682 000 12 127 000 19 438 904,55 153,28 

A5 01 02 11 Övriga förvaltningsutgifter 

Icke-differentierade anslag 237 000 237 000 402 907,74 170,00  

Artikel A5 01 02 –  Totalt 12 919 000 12 364 000 19 841 812,29 153,59  

A5 01 03 Byggnader med tillhörande utgifter  

Icke-differentierade anslag 11 036 000 10 825 000 14 889 178,31 134,91  

A5 01 50 Personalpolitik och förvaltning  

Icke-differentierade anslag p.m. p.m. 0,—  

A5 01 51 Infrastrukturpolitik och förvaltning  

Icke-differentierade anslag p.m. p.m. 0,—  

A5 01 60 Utgifter för dokumentation och böcker  

Icke-differentierade anslag p.m. p.m. 0,—  

KAPITEL A5 01 –  TOTALT 41 876 000 39 623 000 49 492 694,79 118,19 

KAPITEL A5 10 

A5 10 01 Preliminära anslag  

Icke-differentierade anslag p.m. p.m. 0,—  

A5 10 02 Reserver för oförutsedda utgifter  

Icke-differentierade anslag p.m. p.m. 0,—  

KAPITEL A5 10 –  TOTALT p.m. p.m. 0,—  

Avdelning A5  –  Totalt 41 876 000 39 623 000 49 492 694,79 118,19 

TOTALSUMMA 41 876 000 39 623 000 49 492 694,79 118,19  
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AVDELNING A5 

BYRÅN FÖR LÖNEADMINISTRATION OCH UTBETALNING AV INDIVIDUELLA ERSÄTTNINGAR 

KAPITEL A5 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER 

A5 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

17 921 000 16 434 000 14 761 704,19  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka följande utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som 
anges i tjänsteförteckningen:  

—  Löner, andra ersättningar och tillägg till lön.  

—  Försäkring mot olycksfall och sjukdom samt andra avgifter för social trygghet.  

—  Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda och utbetalningar som institutionen ska verkställa för att tillfälligt 
anställda ska få eller bibehålla pensionsrättigheter i sitt ursprungsland.  

—  Diverse ersättningar och bidrag.  

—  Effekter av korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till tjänstemän och tillfälligt anställda samt effekter 
av korrigeringskoefficienter som tillämpas på den del av inkomsterna som förs över till ett annat land än 
anställningslandet.  

—  Resekostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda (inklusive familjemedlemmar) då de tillträder eller lämnar 
en tjänst eller vid förflyttning till en annan anställningsort.  

—  Bosättningsbidrag och flyttbidrag till tjänstemän och tillfälligt anställda som är tvungna att byta bostadsort då de 
tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort och då de slutgiltigt frånträder tjänsten och bosätter sig 
på en annan ort.  

—  Flyttkostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda som är tvungna att byta bostadsort då de tillträder en tjänst 
eller förflyttas till en ny anställningsort och då de slutgiltigt frånträder tjänsten och bosätter sig på en annan ort.  

—  Effekterna av eventuella lönejusteringar under budgetåret 

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. 

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL A5 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.)  

A5 01 02 Extern personal och övriga administrativa utgifter  

A5 01 02 01 Extern personal 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

12 682 000 12 127 000 19 438 904,55  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka följande kostnader: 

—  Ersättning till kontraktsanställda (enligt avdelning IV i anställningsvillkoren), institutionens socialförsäkrings- 
system för kontraktsanställda enligt avdelning IV och kostnaderna för korrigeringskoefficienter som tillämpas på 
ersättning till sådan personal.  

—  Utgifter (löner, försäkringar etc.) för extern personal med privaträttsliga avtal och för tillfällig personal. 

—  Utgifter för personal som omfattas av kontrakt om tekniska och administrativa tjänster, tillfälligt stöd och 
tillhandahållande av intellektuella tjänster.  

—  Utgifter i samband med utplacering eller tillfälliga uppdrag i byråns enheter för tjänstemän från medlemsstaterna 
och andra experter samt ytterligare utgifter för tjänstemän som ställs till förfogande för nationella förvaltningar 
eller internationella organisationer.  

—  Effekterna av eventuella lönejusteringar under budgetåret 

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas 
uppgå till 8 430 000 euro.  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. 

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. 

Regler om utnämning och löner samt andra ekonomiska villkor som kommissionen har antagit. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

A5 01 02 11 Övriga förvaltningsutgifter 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

237 000 237 000 402 907,74 
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KAPITEL A5 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.) 

A5 01 02 (forts.)  

A5 01 02 11  (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka följande kostnader: 

—  Utgifter för resekostnader, dagtraktamenten vid tjänsteresor samt extra eller oförutsedda kostnader i samband 
med tjänsteresor för tjänstemän vid institutionerna samt nationella eller internationella tjänstemän och experter. 

—  Ersättning för kostnader för att på tjänstens vägnar representera byrån (utgår inte vid representationsuppdrag 
gentemot andra anställda vid kommissionen eller någon annan av unionens institutioner).  

—  Kostnader för resor och uppehälle samt extra kostnader för experter som deltar i studie- och arbetsgrupper, och 
kostnader för att ordna sådana möten, i de fall där dessa kostnader inte täcks genom den befintliga infras- 
trukturen i institutionernas lokaler eller kontoren utanför gemenskapen (ersättning till experter ska fastställas på 
grundval av kommissionens beslut). 

—  Kostnader för förfriskningar och mat som serveras, vid speciella tillfällen, under interna möten. 

—  Diverse kostnader för konferenser, kongresser och möten som byrån deltar i eller organiserar.  

—  Utgifter för särskilda undersökningar och samråd som enligt avtal ombesörjs av högt kvalificerade experter 
(fysiska eller juridiska personer) när byrån inte har möjlighet att använda sig av den egna personalen för att 
utföra arbetet, inbegripet inköp av undersökningar som redan har utförts. 

—  Utgifter för allmän utbildning avsedd att höja personalens kompetens och byråns effektivitet: särskilt  

—  Avgifter för anlitande av experter för kartläggning av behov samt för utformning, genomförande, ledning, 
utvärdering och uppföljning av utbildningen,  

—  Avgifter för anlitande av konsulter inom diverse områden, särskilt avseende organisation, ledning, strategi, 
kvalitet och personalförvaltning,  

—  Kursavgifter för extern utbildning och medlemsavgifter i relevanta yrkesorganisationer.  

—  Utgifter för det praktiska anordnandet av kurser, för lokaler, transporter, måltider och uppehälle för deltagarna 
när övernattning krävs. 
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KAPITEL A5 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.)  

A5 01 02  (forts.)  

A5 01 02 11  (forts.)  

—  Utbildningsutgifter med anknytning till publikationer och information och berörda webbplatser samt utgifter för 
inköp av pedagogiskt material, prenumerationer och intyg för distansutbildning, böcker, press och multimedia- 
produkter. 

—  Finansiering av undervisningsmaterial.  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. 

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. 

Regler om utnämning och löner samt andra ekonomiska villkor som kommissionen har antagit.  

A5 01 03 Byggnader med tillhörande utgifter  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

11 036 000 10 825 000 14 889 178,31  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för byråns byggnader och övriga sidoutgifter, inbegripet följande:  

—  Utgifter för inköp, förhyrning eller uppförande av byggnader.  

—  Hyra, tomträttsavgifter, diverse avgifter och utnyttjande av köpoptioner för fastigheter eller delar av utnyttjade 
byggnader samt förhyrning av konferenslokaler, affärslokaler, lagerutrymmen och arkiv, garage och parkering- 
splatser.  

—  Försäkringspremier för de byggnader eller delar av byggnader som byrån utnyttjar.  

—  Avgifter för vatten, gas, elektricitet och uppvärmning av de byggnader eller delar av byggnader som används av 
byrån. 

—  Underhållskostnader för lokaler, hissar, centralvärme, luftkonditionering m.m. Utgifter för vissa regelbundet 
återkommande rengöringsarbeten, inköp av produkter för underhåll, rengöring, tvätt och kemtvätt m.m. samt för 
målning, reparationer och nödvändiga leveranser till underhållsverkstäderna.  

—  Utgifter för specialbehandling av avfall samt lagring och bortforsling av detta.  

—  Inredning av lokaler, t.ex. flyttning av skiljeväggar, ändring av tekniska installationer och andra särskilda arbeten 
vad avser lås, elektriska installationer, rörsystem, målning, golvbeläggning osv. samt utgifter för ändringar av 
den nätverksutrustning som hör till fastigheten (innan byrån förnyar eller sluter ett kontrakt som överstiger 
300 000 EUR ska den för att minska utgifterna rådfråga de andra institutionerna om de villkor [pris, valuta, 
indexreglering, varaktighet, andra klausuler] som var och en av dem har uppnått för liknande kontrakt). 
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KAPITEL A5 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.) 

A5 01 03 (forts.)  

—  Kostnader för fysisk och materiell säkerhet för personer och egendom, särskilt avtal om bevakning av bygg- 
nader, avtal om underhåll av säkerhetsanordningar och mindre materielinköp (innan byrån förnyar eller sluter ett 
kontrakt som överstiger 300 000 EUR ska den för att minska utgifterna rådfråga de andra institutionerna om de 
villkor [pris, valuta, indexreglering, varaktighet, andra klausuler] som var och en av dem har uppnått för liknande 
kontrakt).  

—  Utgifter för arbetarskyddsfrågor särskilt vad avser inköp, förhyrning och underhåll av brandbekämpningsu- 
trustning, utbyte av brandvakters utrustning och kostnader för lagstadgade kontroller (innan byrån förnyar eller 
sluter ett kontrakt som överstiger 300 000 EUR ska den för att minska utgifterna rådfråga de andra institu- 
tionerna om de villkor [pris, valuta, indexreglering, varaktighet, andra klausuler] som var och en av dem har 
uppnått för liknande kontrakt). 

—  Kostnader för juridisk, finansiell och teknisk rådgivning i samband med inköp, förhyrning eller uppförande av 
byggnader. 

—  Övriga utgifter för byggnader, särskilt kostnader för förvaltning av byggnader med olika typer av hyresgäster, 
kostnader för besiktning av fastigheter och avgifter för samhällsservice (vägavgifter, sophämtning m.m.).  

—  Kostnader för tekniskt arbete vid större ombyggnadsarbeten.  

—  Inköp, förhyrning, leasing, underhåll, reparation, installation och utbyte av utrustning och tekniskt material.  

—  Inköp, förhyrning, underhåll och reparation av inventarier.  

—  Inköp, förhyrning, underhåll och reparation av fordon.  

—  Diverse försäkringar (särskilt skadeståndsansvar och stöldskyddsförsäkring).  

—  Utgifter för arbetsutrustning, särskilt  

—  inköp av uniformer (framför allt för vaktmästare, chaufförer och restaurangpersonal),  

—  inköp och tvätt av arbetskläder, särskilt för verkstadspersonal och personal som ska utföra arbete där det är 
nödvändigt att skydda sig mot dåligt väder och kyla samt mot onormal förslitning och smuts, 

—  inköp av eller ersättning för all utrustning som kan vara nödvändig inom ramen för tillämpningen av 
direktiven 89/391/EEG och 90/270/EEG. 

—  Kostnader för flyttning av avdelningar och omgrupperingar samt hanteringskostnader (mottagande, lagring och 
utplacering) för utrustning, inventarier och kontorsmateriel.  

—  Utgifter för att förse byggnader med telekommunikationer, särskilt inköp, förhyrning, installation och underhåll 
av telefoncentraler och telefonväxlar, system för ljudöverföring och videokonferenser, intern och mobil telefoni, 
samt utgifter för datanät (utrustning och underhåll) och anknytande tjänster (förvaltning, stödfunktioner, 
dokumentation, installation och flyttningar).  

—  Inköp, förhyrning eller leasing av datautrustning, bl.a. datorer, terminaler, mikrodatorer, kringutrustning, över- 
föringsutrustning samt programvara som krävs för deras drift. 
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KAPITEL A5 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.)  

A5 01 03  (forts.)  

—  Inköp, förhyrning eller leasing av utrustning för återgivning av informationen i tryckt form, exempelvis skrivare, 
telefaxapparater, kopieringsapparater, skannrar och mikrokopiatorer.  

—  Inköp, förhyrning eller leasing av skrivmaskiner, ordbehandlare och all annan elektronisk kontorsutrustning.  

—  Installation, konfiguration, underhåll, studier, dokumentation och tillbehör till denna utrustning.  

—  Kostnader för inköp av papper, kuvert, kontorsmateriel och material till reproduktionsavdelningarna och viss 
tryckning utanför institutionen. 

—  Utgifter för porto och andra leveranskostnader för normal postgång, för rapporter och publikationer, för 
postpaket och andra paket som sänds per flyg, båt eller tåg och med byråns internpost.  

—  Prenumerationsavgifter, kostnader för kabel- eller radiokommunikation (fast och mobil telefoni, television, 
telekonferenser och videokonferenser) och utgifter för nätverk för dataöverföring, telematiktjänster m.m. samt 
inköp av telefonkataloger.  

—  Kostnader för telefon- och datorförbindelser mellan fastigheter och linjer för internationell överföring mellan 
enheter. 

—  Tekniskt stöd och datorstöd, utbildning och annan verksamhet av allmänt intresse som innefattar datorutrustning 
och programvara, allmän utbildning vad gäller databehandling, prenumerationer på teknisk dokumentation i 
tryckt eller elektronisk form m.m., extern personal med driftsansvar, serviceenheter, abonnemang hos inter- 
nationella organisationer m.m., studier rörande säkerhet och säkerställande av kvalitet vad avser programvara 
och datorutrustning, kostnader för användning, underhåll och utveckling av programvara och genomförande av 
dataprojekt. 

—  Övriga administrativa kostnader som inte särskilt anges ovan. 

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 
3 000 000 euro.  

Rättslig grund 

Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet 
och hälsa i arbetet (EGT L 183, 29.6.1989, s. 1). 

Rådets direktiv 90/270/EEG av den 29 maj 1990 om minimikrav för säkerhet och hälsa i arbete vid bildskärm (femte 
särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 156, 21.6.1990, s. 14). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL A5 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.) 

A5 01 50 Personalpolitik och förvaltning  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka: 

—  Bidrag från byrån till rekreationscentret, kultur- och idrottsverksamhet samt initiativ för att främja sociala 
kontakter mellan tjänstemän av olika nationaliteter.  

—  Byråns bidrag till kostnader för daghem och fritidshem samt annan barnomsorg. 

—  Utgifter för följande personer som del av en policy att ge stöd till personer med funktionshinder:  

—  Tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst.  

—  Makar till tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst.  

—  Alla underhållsberättigade barn enligt tjänsteföreskrifterna. 

Inom ramen för det belopp som är uppfört i budgeten och efter det att eventuella nationella rättigheter i antingen 
bosättnings- eller ursprungslandet har uttömts, ska detta anslag täcka alla nödvändiga utgifter, förutom läkarvård- 
kostnader, som är en följd av funktionshinder och som är vederbörligen bestyrkta.  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. 

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.  

A5 01 51 Infrastrukturpolitik och förvaltning  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka följande kostnader: 

—  Löpande administrativa utgifter och utgifter för ombyggnad av utrustning och materiel i restauranger, matsalar 
och kafeterior.  

— Byråns utgifter för skadestånd och utgifter som följer av att den ådrar sig ett skadeståndsansvar samt eventuella 
utgifter i samband med vissa fall då av rättviseskäl ersättning bör utbetalas, utan att några rättsanspråk ska kunna 
härledas ur detta. 
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KAPITEL A5 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.)  

A5 01 60 Utgifter för dokumentation och böcker  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för genomförande och utformning av kommissionens intranät (My 
IntraComm), abonnemang på nyhetsförmedling via bildskärm, kostnader för att binda in och på annat sätt bevara 
referensmateriel, kostnader för prenumeration på dagstidningar och facktidskrifter samt inköp av publikationer och 
tekniska handböcker för byråns verksamhet.  

KAPITEL A5 10  — RESERVER 

A5 10 01 Preliminära anslag  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Anslagen som är införda i detta kapitel är endast preliminära och kan bara användas efter det att de överförts till 
andra budgetposter i enlighet med budgetförordningens bestämmelser. 

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

A5 10 02 Reserver för oförutsedda utgifter  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  
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INFRASTRUKTUR- OCH LOGISTIKBYRÅN  ‒  BRYSSEL  
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INKOMSTER 

AVDELNING 4 

DIVERSE UNIONSSKATTER OCH UNIONSAVGIFTER 

KAPITEL 4 0 — AVDRAG FRÅN ARBETSERSÄTTNINGAR 
KAPITEL 4 1 — BIDRAG TILL PENSIONSSYSTEMEN  

Artikel 
Punkt 

Rubrik Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 % 2018–2020 

KAPITEL 4 0 

4 0 0 Inkomster från skatt på löner och ersättningar till tjän- 
stemän och övriga anställda  3 384 000 3 502 000 3 151 903,—  93,14  

4 0 3 Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till tjän- 
stemän och övriga anställda i aktiv tjänst  p.m. p.m. 0,—  

4 0 4 Inkomster från den särskilda avgiften och solidaritetsav- 
giften på lönerna till tjänstemän och övriga anställda i aktiv 
tjänst  618 000 641 000 578 164,—  93,55 

KAPITEL 4 0 – TOTALT 4 002 000 4 143 000 3 730 067,—  93,21 

KAPITEL 4 1 

4 1 0 Personalens avgifter till pensionssystemet  5 804 000 6 095 000 5 409 901,—  93,21 

KAPITEL 4 1 – TOTALT 5 804 000 6 095 000 5 409 901,—  93,21  

Avdelning 4 – Totalt 9 806 000 10 238 000 9 139 968,—  93,21  

5.7.2019 SV III/1601Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN  
INFRASTRUKTUR- OCH LOGISTIKBYRÅN ‒ BRYSSEL



 

AVDELNING 4 

DIVERSE UNIONSSKATTER OCH UNIONSAVGIFTER 

KAPITEL 4 0 — AVDRAG FRÅN ARBETSERSÄTTNINGAR 

4 0 0 Inkomster från skatt på löner och ersättningar till tjänstemän och övriga anställda  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

3 384 000 3 502 000 3 151 903,—  

Anmärkningar  

Dessa inkomster omfattar all skatt på löner och ersättningar till tjänstemän och övriga anställda som varje månad 
dras av från lönen för anställda vid byrån.  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen. 

Anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen. 

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid 
skatt till Europeiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8).  

Referensrättsakter  

Protokoll om Europeiska unionens immunitet och privilegier, särskilt artikel 12.  

4 0 3 Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Dessa inkomster omfattar alla inkomster från den tillfälliga avgift som varje månad dras från lönen för tjänstemän 
och övriga anställda i aktiv tjänst vid byrån.  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 66a i den version som var 
ikraft fram till den 15 december 2003. 

Anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen. 
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KAPITEL 4 0 —  AVDRAG FRÅN ARBETSERSÄTTNINGAR  (forts.)  

4 0 4 Inkomster från den särskilda avgiften och solidaritetsavgiften på lönerna till tjänstemän och övriga anställda i 
aktiv tjänst  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

618 000 641 000 578 164,—  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 66a. 

Anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen.  

KAPITEL 4 1 — BIDRAG TILL PENSIONSSYSTEMEN  

4 1 0 Personalens avgifter till pensionssystemet  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

5 804 000 6 095 000 5 409 901,—  

Anmärkningar  

Dessa inkomster omfattar alla de avgifter som varje månad dras från lönerna för de anställda vid byrån enligt 
artikel 83.2 i tjänsteföreskrifterna och ska användas för att finansiera pensionssystemet.  

Referensrättsakter  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen. 

Anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen. 
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AVDELNING 6 

BIDRAG TILL UNIONSPROGRAM, ÅTERBETALNING AV UTGIFTER OCH INTÄKTER 

KAPITEL 6 6 — ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR  

Artikel 
Punkt 

Rubrik Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 % 2018–2020 

KAPITEL 6 6 

6 6 0 Övriga bidrag och återbetalningar  

6 6 0 0 Övriga bidrag och återbetalningar som avsatts för att täcka 
särskilda utgifter p.m. p.m. 0,—  

Artikel 6 6 0  – Totalt p.m. p.m. 0,—  

KAPITEL 6 6 –  TOTALT p.m. p.m. 0,—  

Avdelning 6  –  Totalt p.m. p.m. 0,—  

TOTALSUMMA 9 806 000 10 238 000 9 139 968,—  93,21  
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AVDELNING 6 

BIDRAG TILL UNIONSPROGRAM, ÅTERBETALNING AV UTGIFTER OCH INTÄKTER 

KAPITEL 6 6 —  ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR 

6 6 0 Övriga bidrag och återbetalningar  

6 6 0 0 Övriga bidrag och återbetalningar som avsatts för att täcka särskilda utgifter 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Denna punkt är, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, avsedd för eventuella inkomster som ej förutsetts i 
övriga delar av avdelning 6 och som ger upphov till kompletterande anslag avsedda att finansiera utgifter som dessa 
inkomster är avsatta för. 
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UTGIFTER 

Allmän sammanfattning av anslag (2020 och 2019) och genomförande (2018)  

Avdelning 
Kapitel 

Rubrik Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018  

A6 INFRASTRUKTUR- OCH LOGISTIKBYRÅN  ‒  
BRYSSEL 

A6 01 ADMINISTRATIVA UTGIFTER 84 123 000 80 679 000 88 960 430,61 

A6 10 RESERVER p.m. p.m. 0,—  

Avdelning A6  –  Totalt 84 123 000 80 679 000 88 960 430,61 

TOTALSUMMA 84 123 000 80 679 000 88 960 430,61  

III/1606 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN 
INFRASTRUKTUR- OCH LOGISTIKBYRÅN ‒ BRYSSEL



 

AVDELNING A6 

INFRASTRUKTUR- OCH LOGISTIKBYRÅN  ‒ BRYSSEL 

KAPITEL A6 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER 
KAPITEL A6 10 — RESERVER  

Artikel 
Punkt 

Rubrik Anslag 2020 Anslag 2019 
Genomförande 

2018 
% 2018–2020 

KAPITEL A6 01 

A6 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda  

Icke-differentierade anslag 37 571 000 37 043 000 35 669 618,76 94,94  

A6 01 02 Extern personal och övriga administrativa utgifter  

A6 01 02 01 Extern personal 

Icke-differentierade anslag 32 127 000 30 117 000 39 698 755,09 123,57 

A6 01 02 11 Övriga administrativa utgifter 

Icke-differentierade anslag 415 000 415 000 447 733,61 107,89  

Artikel A6 01 02 –  Totalt 32 542 000 30 532 000 40 146 488,70 123,37  

A6 01 03 Byggnader med tillhörande utgifter  

Icke-differentierade anslag 14 010 000 13 104 000 13 144 323,15 93,82  

A6 01 50 Personalpolitik och förvaltning  

Icke-differentierade anslag p.m. p.m. 0,—  

A6 01 51 Infrastrukturpolitik och förvaltning  

Icke-differentierade anslag p.m. p.m. 0,—  

A6 01 60 Utgifter för dokumentation och bibliotek  

Icke-differentierade anslag p.m. p.m. 0,—  

KAPITEL A6 01 –  TOTALT 84 123 000 80 679 000 88 960 430,61 105,75 

KAPITEL A6 10 

A6 10 01 Preliminära anslag  

Icke-differentierade anslag p.m. p.m. 0,—  

A6 10 02 Reserv för oförutsedda utgifter  

Icke-differentierade anslag p.m. p.m. 0,—  

KAPITEL A6 10 –  TOTALT p.m. p.m. 0,—  

Avdelning A6  –  Totalt 84 123 000 80 679 000 88 960 430,61 105,75 

TOTALSUMMA 84 123 000 80 679 000 88 960 430,61 105,75  
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AVDELNING A6 

INFRASTRUKTUR- OCH LOGISTIKBYRÅN  ‒  BRYSSEL 

KAPITEL A6 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER 

A6 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

37 571 000 37 043 000 35 669 618,76  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka följande utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som 
anges i tjänsteförteckningen:  

—  Löner, andra ersättningar och utbetalningar med anknytning till lön. 

—  Försäkring mot olycksfall och sjukdom samt andra avgifter för social trygghet.  

—  Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda och utbetalningar som institutionen ska verkställa för att tillfälligt 
anställda ska få eller bibehålla pensionsrättigheter i sitt ursprungsland.  

—  Diverse ersättningar och bidrag.  

—  Effekter av korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till tjänstemän och tillfälligt anställda samt effekter 
av korrigeringskoefficienter som tillämpas på den del av inkomsterna som förs över till ett annat land än 
anställningslandet.  

—  Resekostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda (inklusive familjemedlemmar) då de tillträder eller lämnar 
en tjänst eller vid förflyttning till en annan anställningsort.  

—  Bosättningsbidrag och flyttbidrag till tjänstemän och tillfälligt anställda som är tvungna att byta bostadsort då de 
tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort och då de slutgiltigt frånträder tjänsten och bosätter sig 
på en annan ort.  

—  Flyttkostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda som är tvungna att byta bostadsort då de tillträder en tjänst 
eller förflyttas till en ny anställningsort och då de slutgiltigt frånträder tjänsten och bosätter sig på en annan ort.  

—  Effekterna av eventuella lönejusteringar under budgetåret. 

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas 
uppgå till 1 000 000 euro.  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen. 

Anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen. 
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KAPITEL A6 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.)  

A6 01 01  (forts.)  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

A6 01 02 Extern personal och övriga administrativa utgifter  

A6 01 02 01 Extern personal 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

32 127 000 30 117 000 39 698 755,09  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka följande kostnader: 

—  Ersättning till kontraktsanställda (enligt avdelning IV i anställningsvillkoren), institutionens socialförsäkrings- 
system för kontraktsanställda enligt avdelning IV och kostnaderna för korrigeringskoefficienter som tillämpas på 
ersättning till sådan personal.  

—  Utgifter (löner, försäkringar m.m.) i samband med privaträttsliga avtal med extern personal och för inhyrd 
personal.  

—  Utgifter för personal som omfattas av kontrakt om tekniska och administrativa tjänster, tillfälligt stöd och 
tillhandahållande av intellektuella tjänster.  

—  Utgifter i samband med utplacering eller tillfälliga uppdrag i byråns enheter för tjänstemän från medlemsstaterna 
och andra experter samt ytterligare utgifter för tjänstemän som ställs till förfogande för nationella förvaltningar 
eller internationella organisationer.  

—  Effekterna av eventuella lönejusteringar under budgetåret. 

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas 
uppgå till 9 500 000 euro.  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen. 

Anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen. 

Regler om utnämning och löner samt andra ekonomiska villkor som kommissionen har antagit. 
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KAPITEL A6 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER  (forts.) 

A6 01 02 (forts.)  

A6 01 02 01  (forts.)  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

A6 01 02 11 Övriga administrativa utgifter 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

415 000 415 000 447 733,61  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka följande kostnader: 

—  Utgifter för resekostnader, traktamenten och ytterligare eller extraordinära utgifter i samband med sådana 
tjänsteresor som dels anställda som täcks av tjänsteföreskrifterna, dels nationella eller internationella experter 
eller tjänstemän knutna till kommissionens avdelningar gör. 

—  Ersättning för kostnader för att på tjänstens vägnar representera byrån (utgår inte vid representationsuppdrag 
gentemot andra anställda vid kommissionen eller någon annan av unionens institutioner).  

—  Kostnader för resor, uppehälle och tillfälliga utgifter för experter som deltar i studie- och arbetsgrupper, och 
kostnader för att ordna sådana möten då tillgängliga tjänster, byggnader och lokaler inte är tillräckliga i 
institutionernas lokaler eller kontoren utanför gemenskapen (ersättning till experter ska fastställas på grundval 
av kommissionens beslut).  

—  Kostnader för förfriskningar och mat som serveras, vid speciella tillfällen, under interna möten. 

—  Diverse kostnader för konferenser, kongresser och möten där byrån deltar.  

—  Utgifter för särskilda undersökningar och samråd som sker enligt avtal med högt kvalificerade experter (fysiska 
eller juridiska personer) om byrån inte har personal som är tillgänglig och lämplig för att utföra sådana 
undersökningar.  

—  Utgifter för allmän utbildning avsedd att höja personalens kompetens och byråns effektivitet:  

—  Avgifter för anlitande av experter för kartläggning av behov samt för utformning, genomförande, ledning, 
utvärdering och uppföljning av utbildningen.  

—  Avgifter för anlitande av konsulter inom diverse områden, särskilt avseende organisation, ledning, strategi, 
kvalitet och personalförvaltning.  

—  Kursavgifter för extern utbildning och medlemsavgifter för relevanta yrkesorganisationer.  

—  Utgifter för det praktiska anordnandet av kurser, för lokaler, transporter, måltider och uppehälle för deltagarna 
när övernattning krävs. 
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KAPITEL A6 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.)  

A6 01 02  (forts.)  

A6 01 02 11  (forts.)  

—  Utgifter för utbildning rörande offentliggöranden och information, berörda webbplatser samt för inköp av 
pedagogiskt material, prenumerationer och intyg för distansutbildning, böcker, press och multimedieprodukter.  

—  Finansiering av undervisningsmaterial.  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen. 

Anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen. 

Regler om utnämning och löner samt andra ekonomiska villkor som kommissionen har antagit.  

A6 01 03 Byggnader med tillhörande utgifter  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

14 010 000 13 104 000 13 144 323,15  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka byråns byggnader och därmed relaterade utgifter, särskilt följande:  

—  Utgifter för förvärv eller hyrköp av eller uppförande av byggnader.  

—  Hyror och tomträttsavgifter samt hyra för konferenslokaler, lagerutrymmen, garage och parkeringar. 

—  Försäkringspremier för de byggnader eller delar av byggnader som byrån utnyttjar.  

—  Avgifter för vatten, gas, elektricitet och uppvärmning av fastigheter eller delar av fastigheter som används av 
byrån. 

—  Kostnader för underhåll av lokaler, hissar, centralvärme, luftkonditionering m.m. Utgifter för vissa regelbundet 
återkommande rengöringsarbeten, inköp av produkter för underhåll, rengöring, tvätt och kemtvätt m.m. samt för 
målning, reparationer och material till verkstäderna. 

—  Utgifter för sortering, lagring och bortskaffning av avfall.  

—  Inredning av lokaler, t.ex. flyttning av skiljeväggar, ändring av tekniska installationer och andra särskilda arbeten 
vad avser lås, elektriska installationer, rörsystem, målning, golvbeläggning osv. samt utgifter för ändringar av 
den nätverksutrustning som hör till fastigheten (innan byrån förnyar eller sluter ett kontrakt som överstiger 
300 000 EUR ska den för att minska utgifterna rådfråga de andra institutionerna om de villkor [pris, valuta, 
indexreglering, varaktighet, andra klausuler] som var och en av dem har uppnått för liknande kontrakt). 
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KAPITEL A6 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER  (forts.) 

A6 01 03 (forts.)  

—  Utgifter som avser personers och varors fysiska och materiella säkerhet, särskilt avtal om bevakning av 
byggnader, avtal om underhåll av säkerhetsanordningar och mindre materielinköp (innan byrån förnyar eller 
sluter ett kontrakt som överstiger 300 000 EUR ska den för att minska utgifterna rådfråga de andra institu- 
tionerna om de villkor [pris, valuta, indexreglering, varaktighet, andra klausuler] som var och en av dem har 
uppnått för liknande kontrakt). 

—  Utgifter för arbetarskyddsfrågor, särskilt vad avser inköp, hyra och underhåll av brandbekämpningsutrustning, 
utbyte av brandvakters utrustning och kostnader för lagstadgade kontroller (innan byrån förnyar eller sluter ett 
kontrakt som överstiger 300 000 EUR ska den för att minska utgifterna rådfråga de andra institutionerna om de 
villkor [pris, valuta, indexreglering, varaktighet, andra klausuler] som var och en av dem har uppnått för liknande 
kontrakt).  

—  Utgifter för rådgivning som lämnats av juridiska, ekonomiska och tekniska experter före förvärv, hyra eller 
uppförande av byggnader. 

—  Utgifter för förvaltning av byggnader med olika typer av hyresgäster, kostnader för besiktning av fastigheter och 
avgifter för samhällsservice (vägavgifter, sophämtning m.m.).  

—  Kostnader för teknisk hjälp vid större inredningsarbeten.  

—  Inköp, hyra, leasing, underhåll, reparationer, installationer och uppdatering av utrustning och teknisk materiel. 

—  Inköp, hyra, underhåll och reparation av möbler. 

—  Inköp, hyra, underhåll och reparation av transportmedel.  

—  Olika typer av försäkringar.  

—  Utgifter för arbetsutrustning, särskilt  

—  inköp av tjänsteuniformer (främst för vaktmästare, chaufförer och restauranganställda),  

—  inköp och tvätt av arbetskläder, särskilt för verkstadspersonal och för personal som ska utföra arbete där det 
är nödvändigt att skydda sig mot dåligt väder och kyla samt mot onormal förslitning och smuts,  

—  inköp eller ersättning av all utrustning som kan vara nödvändig enligt direktiven 89/391/EEG och 90/270/ 
EEG. 

—  Kostnader för flyttning av avdelningar och omgrupperingar samt hanteringskostnader (mottagande, lagring, 
utplacering) för utrustning, inventarier och kontorsmateriel.  

—  Utgifter för att förse byggnader med telekommunikationer, särskilt inköp, hyra, installation och underhåll av 
telefoncentraler och telefonväxlar, system för ljudöverföring och videokonferenser, intern och mobil telefoni, 
samt utgifter för datanät (utrustning och underhåll) och anknytande tjänster (förvaltning, stödfunktioner, 
dokumentation, installation och flyttningar).  

—  Inköp, hyra eller leasing samt underhåll av datorutrustning, bl.a. datorer, terminaler, minidatorer, kringutrustning, 
överföringsutrustning samt programvara som krävs för deras drift. 
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KAPITEL A6 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.)  

A6 01 03  (forts.)  

—  Inköp, hyra eller leasing samt underhåll av utrustning för återgivning av informationen i tryckt form, exempelvis 
skrivare, telefaxapparater, kopieringsapparater, skannrar och mikrokopiatorer.  

—  Inköp, hyra eller leasing av skrivmaskiner, ordbehandlare och varje annan elektronisk kontorsutrustning.  

—  Installation, konfiguration, underhåll, studier, dokumentation och tillbehör till denna utrustning.  

—  Kostnader för inköp av papper, kuvert, kontorsmateriel och material till reproduktionsavdelningarna och viss 
tryckning utanför institutionen. 

—  Utgifter för porto och andra leveranskostnader för normal postgång, för postpaket och andra paket som sänds per 
flyg, båt eller tåg eller med byråns internpost. 

—  Prenumerationsavgifter, kostnader för kabel- eller radiokommunikation (fast och mobil telefoni, television, 
telekonferenser och videokonferenser) och utgifter för nätverk för dataöverföring, telematiktjänster m.m. samt 
inköp av telefonkataloger.  

—  Kostnader för telefon- och datorförbindelser och linjer för internationell överföring mellan enheter av unionens 
kontor. 

—  Tekniskt stöd och datorstöd, utbildning och annan allmän verksamhet i samband med datorutrustning och 
programvara, allmän utbildning vad gäller databehandling, prenumerationer på teknisk dokumentation i tryckt 
eller elektronisk form m.m., extern personal med driftsansvar, serviceenheter, abonnemang hos internationella 
organisationer m.m., studier rörande säkerhet och säkerställande av kvalitet vad avser programvara och datoru- 
trustning, kostnader för användning, underhåll och utveckling av mjukvara och genomförande av dataprojekt. 

—  Andra driftskostnader som inte särskilt nämns ovan. 

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas 
uppgå till 780 000 euro.  

Rättslig grund 

Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet 
och hälsa i arbetet (EGT L 183, 29.6.1989, s. 1). 

Rådets direktiv 90/270/EEG av den 29 maj 1990 om minimikrav för säkerhet och hälsa i arbete vid bildskärm (femte 
särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 156, 21.6.1990, s. 14). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL A6 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER  (forts.) 

A6 01 50 Personalpolitik och förvaltning  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka: 

—  Bidrag från byrån till rekreationscentret, kultur- och idrottsverksamhet samt initiativ för att främja sociala 
kontakter mellan tjänstemän av olika nationaliteter.  

—  Bidrag från byrån till kostnader för olika slags daghem. 

—  Utgifter för en handikappvänlig policy för följande personer:  

—  Tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst.  

—  Makar eller makor till tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst.  

—  Alla underhållsberättigade barn enligt tjänsteföreskrifterna. 

Inom ramen för det belopp som är uppfört i budgeten och efter det att eventuella nationella rättigheter i antingen 
bosättnings- eller ursprungslandet har uttömts, ska detta anslag täcka alla nödvändiga utgifter, förutom läkarvårds- 
kostnader, som är en följd av funktionshinder och som är vederbörligen bestyrkta.  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen. 

Anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen.  

A6 01 51 Infrastrukturpolitik och förvaltning  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka följande kostnader: 

—  Löpande kostnader och ombyggnadskostnader för restauranger, kafeterior och matsalar.  

—  Byråns utgifter för skadestånd och utgifter som följer av att den ådrar sig ett skadeståndsansvar samt eventuella 
utgifter i samband med vissa fall då av rättviseskäl ersättning bör utbetalas, utan att några rättsanspråk ska kunna 
härledas ur detta. 
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KAPITEL A6 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.)  

A6 01 60 Utgifter för dokumentation och bibliotek  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för att utarbeta och utveckla kommissionens intranät (My IntraComm), 
framställning av veckopublikationen  Commission en direct, abonnemang för nyhetsförmedling via bildskärm, 
bindningskostnader och övriga kostnader som krävs för att bevara referensverk och tidskrifter, kostnader för 
prenumeration på tidningar och facktidskrifter, officiella tidningar, kostnader för prenumeration på dagstidningar, 
facktidskrifter, officiella tidningar, parlamentets dokument, utrikeshandelsstatistik, diverse bulletiner och andra 
specialpublikationer, inköp av publikationer samt tekniska verk som behövs för byråns verksamheter.  

KAPITEL A6 10 — RESERVER 

A6 10 01 Preliminära anslag  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Anslagen som är införda i denna artikel är endast preliminära och kan bara användas efter det att de överförts till 
andra budgetposter i enlighet med budgetförordningens bestämmelser.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

A6 10 02 Reserv för oförutsedda utgifter  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  
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INFRASTRUKTUR- OCH LOGISTIKBYRÅN  –  LUXEMBURG  

III/1616 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN



 

INKOMSTER 

AVDELNING 4 

DIVERSE UNIONSSKATTER OCH UNIONSAVGIFTER 

KAPITEL 4 0 — AVDRAG FRÅN ARBETSERSÄTTNINGAR 
KAPITEL 4 1 — AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET  

Artikel 
Punkt 

Rubrik Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 % 2018–2020 

KAPITEL 4 0 

4 0 0 Inkomster från skatt på löner och ersättningar till tjän- 
stemän och övriga anställda  1 002 000 930 000 901 401,—  89,96  

4 0 3 Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till tjän- 
stemän och övriga anställda i aktiv tjänst  p.m. p.m. 0,—  

4 0 4 Inkomster från den särskilda avgiften och solidaritetsav- 
giften på lönerna till tjänstemän och andra anställda i aktiv 
tjänst  183 000 172 000 163 341,—  89,26 

KAPITEL 4 0 – TOTALT 1 185 000 1 102 000 1 064 742,—  89,85 

KAPITEL 4 1 

4 1 0 Personalens avgifter till pensionssystemet  1 646 000 1 594 000 1 474 748,—  89,60 

KAPITEL 4 1 – TOTALT 1 646 000 1 594 000 1 474 748,—  89,60  

Avdelning 4 – Totalt 2 831 000 2 696 000 2 539 490,—  89,70  
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AVDELNING 4 

DIVERSE UNIONSSKATTER OCH UNIONSAVGIFTER 

KAPITEL 4 0 — AVDRAG FRÅN ARBETSERSÄTTNINGAR 

4 0 0 Inkomster från skatt på löner och ersättningar till tjänstemän och övriga anställda  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

1 002 000 930 000 901 401,—  

Anmärkningar  

Dessa inkomster omfattar all den skatt på löner och ersättningar till tjänstemän och övriga anställda vid byrån som 
varje månad dras av från lönen.  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. 

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. 

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid 
skatt till Europeiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8).  

Referensrättsakter  

Protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier, särskilt artikel 12.  

4 0 3 Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Denna artikel omfattar alla inkomster från den tillfälliga avgift som varje månad dras från lönen för tjänstemän och 
övriga anställda i aktiv tjänst vid byrån.  

Rättslig grund 

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 66a, i den version som var i 
kraft fram till den 15 december 2003. 

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. 
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KAPITEL 4 0 —  AVDRAG FRÅN ARBETSERSÄTTNINGAR  (forts.)  

4 0 4 Inkomster från den särskilda avgiften och solidaritetsavgiften på lönerna till tjänstemän och andra anställda i 
aktiv tjänst  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

183 000 172 000 163 341,—  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 66a. 

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.  

KAPITEL 4 1 — AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET 

4 1 0 Personalens avgifter till pensionssystemet  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

1 646 000 1 594 000 1 474 748,—  

Anmärkningar  

Dessa inkomster omfattar alla de avgifter för finansiering av pensionssystemet som varje månad dras från lönerna för 
de anställda vid byrån enligt artikel 83.2 i tjänsteföreskrifterna.  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. 

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. 
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AVDELNING 6 

BIDRAG TILL UNIONSPROGRAM, ÅTERBETALNING AV UTGIFTER OCH INKOMSTER 

KAPITEL 6 6  —  ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR  

Artikel 
Punkt 

Rubrik Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 % 2018–2020 

KAPITEL 6 6 

6 6 0 Övriga bidrag och återbetalningar  

6 6 0 0 Övriga bidrag och återbetalningar som avsatts för särskilda 
ändamål p.m. p.m. 0,—  

Artikel 6 6 0  – Totalt p.m. p.m. 0,—  

KAPITEL 6 6 –  TOTALT p.m. p.m. 0,—  

Avdelning 6  –  Totalt p.m. p.m. 0,—  

TOTALSUMMA 2 831 000 2 696 000 2 539 490,—  89,70  
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AVDELNING 6 

BIDRAG TILL UNIONSPROGRAM, ÅTERBETALNING AV UTGIFTER OCH INKOMSTER 

KAPITEL 6 6 — ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR 

6 6 0 Övriga bidrag och återbetalningar  

6 6 0 0 Övriga bidrag och återbetalningar som avsatts för särskilda ändamål 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Denna punkt är, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, avsedd för eventuella inkomster som ej förutsetts i 
övriga delar av avdelning 6 och som ger upphov till kompletterande anslag avsedda att finansiera utgifter som dessa 
inkomster är avsatta för. 
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UTGIFTER 

Allmän sammanfattning av anslag (2020 och 2019) och genomförande (2018)  

Avdelning 
Kapitel 

Rubrik Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018  

A7 INFRASTRUKTUR- OCH LOGISTIKBYRÅN  –  
LUXEMBURG 

A7 01 ADMINISTRATIVA UTGIFTER 26 218 000 25 231 000 24 610 878,06 

A7 10 RESERVER p.m. p.m. 0,—  

Avdelning A7  –  Totalt 26 218 000 25 231 000 24 610 878,06 

TOTALSUMMA 26 218 000 25 231 000 24 610 878,06  
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AVDELNING A7 

INFRASTRUKTUR- OCH LOGISTIKBYRÅN  –  LUXEMBURG 

KAPITEL A7 01 —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER 
KAPITEL A7 10  —  RESERVER  

Artikel 
Punkt 

Rubrik Anslag 2020 Anslag 2019 
Genomförande 

2018 
% 2018–2020 

KAPITEL A7 01 

A7 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda  

Icke-differentierade anslag 12 844 000 12 463 000 11 450 301,29 89,15  

A7 01 02 Extern personal och andra administrativa utgifter  

A7 01 02 01 Extern personal 

Icke-differentierade anslag 8 390 000 7 889 000 8 267 829,53 98,54 

A7 01 02 11 Övriga administrativa utgifter 

Icke-differentierade anslag 250 000 250 000 291 501,79 116,60  

Artikel A7 01 02  –  Totalt 8 640 000 8 139 000 8 559 331,32 99,07  

A7 01 03 Byggnader med tillhörande utgifter  

Icke-differentierade anslag 4 734 000 4 629 000 4 601 245,45 97,20  

A7 01 50 Personalpolitik och förvaltning  

Icke-differentierade anslag p.m. p.m. 0,—  

A7 01 51 Infrastrukturpolitik och förvaltning  

Icke-differentierade anslag p.m. p.m. 0,—  

A7 01 60 Utgifter för dokumentation och bibliotek  

Icke-differentierade anslag p.m. p.m. 0,—  

KAPITEL A7 01 –  TOTALT 26 218 000 25 231 000 24 610 878,06 93,87 

KAPITEL A7 10 

A7 10 01 Preliminära anslag  

Icke-differentierade anslag p.m. p.m. 0,—  

A7 10 02 Reserv för oförutsedda utgifter  

Icke-differentierade anslag p.m. p.m. 0,—  

KAPITEL A7 10 –  TOTALT p.m. p.m. 0,—  

Avdelning A7  –  Totalt 26 218 000 25 231 000 24 610 878,06 93,87 

TOTALSUMMA 26 218 000 25 231 000 24 610 878,06 93,87  
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AVDELNING A7 

INFRASTRUKTUR- OCH LOGISTIKBYRÅN  –  LUXEMBURG 

KAPITEL A7 01  —  ADMINISTRATIVA UTGIFTER 

A7 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

12 844 000 12 463 000 11 450 301,29  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka följande utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som 
anges i tjänsteförteckningen:  

—  Löner, andra ersättningar och utbetalningar med anknytning till lön. 

—  Försäkring mot olycksfall och sjukdom samt andra socialförsäkringsutgifter.  

—  Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda samt institutionens utbetalningar för att införa eller behålla 
pensionsrättigheter för tillfälligt anställda i deras ursprungsland.  

—  Diverse ersättningar och bidrag.  

—  Effekter av korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till tjänstemän och tillfälligt anställda samt effekter 
av korrigeringskoefficienter som tillämpas på den del av inkomsterna som förs över till ett annat land än 
anställningslandet.  

—  Resekostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda (inklusive familjemedlemmar) då de tillträder eller lämnar 
en tjänst eller vid förflyttning till en annan anställningsort.  

—  Bosättningsbidrag och flyttbidrag till tjänstemän och tillfälligt anställda som är tvungna att byta bostadsort då de 
tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort och då de slutgiltigt frånträder tjänsten och bosätter sig 
på en annan ort.  

—  Bosättnings- och flyttbidrag till tjänstemän och tillfälligt anställda som är tvungna att byta bostad då de tillträder 
en tjänst, förflyttas till en ny anställningsort samt då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på annan ort. 

—  Kostnader för eventuella justering av ersättningar under budgetåret. 

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. 

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. 
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KAPITEL A7 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.)  

A7 01 01  (forts.)  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

A7 01 02 Extern personal och andra administrativa utgifter  

A7 01 02 01 Extern personal 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

8 390 000 7 889 000 8 267 829,53  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka följande utgifter: 

—  Löner till kontraktsanställda (enligt avdelning IV i anställningsvillkoren), institutionens socialförsäkringssystem 
för kontraktsanställda enligt avdelning IV och kostnaderna för korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner 
till sådan personal.  

—  Utgifter (löner, försäkringar etc.) för inhyrd personal och övriga privaträttsliga avtal för extern personal. 

—  Utgifter för personal som omfattas av kontrakt om tekniska och administrativa tjänster, tillfälligt stöd och 
tillhandahållande av intellektuella tjänster.  

—  Kostnader för nationella tjänstemän eller andra experter som ställs till förfogande eller för tillfälliga uppdrag i 
byråns enheter samt ytterligare utgifter för tjänstemän som ställs till förfogande för nationella förvaltningar eller 
internationella organisationer. 

—  Kostnaderna för eventuella justering av ersättningar under budgetåret. 

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas 
uppgå till 5 025 000 EUR.  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. 

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. 

Regler om utnämning och löner samt andra ekonomiska villkor som kommissionen har antagit. 
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KAPITEL A7 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.) 

A7 01 02 (forts.)  

A7 01 02 01  (forts.)  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

A7 01 02 11 Övriga administrativa utgifter 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

250 000 250 000 291 501,79  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka följande utgifter:  

—  Utgifter för resekostnader, dagtraktamenten vid tjänsteresor samt extra eller oförutsedda kostnader i samband 
med tjänsteresor för tjänstemän vid institutionerna och nationella eller internationella tjänstemän och experter.  

—  Ersättning för kostnader för att på tjänstens vägnar representera byrån (utgår inte vid representationsuppdrag 
gentemot andra anställda vid kommissionen eller någon annan av unionens institutioner).  

—  Kostnader för resor, uppehälle och tillfälliga utgifter för experter som deltar i studie- och arbetsgrupper, och 
kostnader för att ordna sådana möten då tillgängliga tjänster i institutionernas lokaler eller kontoren utanför 
unionen inte är tillräckliga (ersättning till experter ska fastställas på grundval av kommissionens beslut).  

—  Kostnader för förfriskningar och eventuellt en lätt måltid vid interna möten.  

—  Utgifter för konferenser, kongresser och möten där byrån deltar.  

— Utgifter för särskilda undersökningar och samråd som sker enligt avtal med högt kvalificerade experter (fysiska 
eller juridiska personer) om byrån inte har personal som kan utföra sådana undersökningar, inbegripet inköp av 
redan utförda undersökningar.  

—  Utgifter för allmän utbildning avsedd att höja personalens kompetens och byråns effektivitet:  

—  Anlitande av experter för kartläggning av behov samt för utformning, genomförande, ledning, utvärdering 
och uppföljning av utbildningen. 

—  Anlitande av konsulter inom diverse områden, särskilt avseende organisation, ledning, strategi, kvalitet och 
personalförvaltning.  

—  Kursavgifter för extern utbildning och medlemsavgifter för relevanta yrkesorganisationer. 
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KAPITEL A7 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.)  

A7 01 02  (forts.)  

A7 01 02 11  (forts.)  

—  Utgifter för det praktiska anordnandet av kurser, för lokaler, transporter, måltider och uppehälle för deltagarna 
när övernattning krävs.  

—  Utgifter för utbildning rörande offentliggöranden och information, berörda webbplatser samt för inköp av 
pedagogiskt material, prenumerationer och intyg för distansutbildning, böcker, press och multimediaprodukter.  

—  Undervisningsmateriel. 

Rättslig grund 

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. 

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. 

Regler om utnämning och löner samt andra ekonomiska villkor som kommissionen har antagit.  

A7 01 03 Byggnader med tillhörande utgifter  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

4 734 000 4 629 000 4 601 245,45  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka byråns fastigheter och därtill hörande utgifter, bl.a. följande: 

—  Kostnader för köp eller hyresavtal med option att köpa byggnader eller uppförande av byggnader.  

—  Hyror och tomträttsavgifter för utnyttjade byggnader eller delar av byggnader och hyra för konferenslokaler, 
lagerutrymmen, arkivutrymmen, garage och parkeringsplatser. 

—  Försäkringspremier för de byggnader eller delar av byggnader som byrån utnyttjar.  

—  Avgifter för vatten, gas, elektricitet och uppvärmning av byggnader eller delar av byggnader som byrån utnyttjar. 

—  Underhållskostnader för lokaler, hissar, centralvärme, luftkonditionering m.m. Utgifter för vissa regelbundet 
återkommande rengöringsarbeten, inköp av produkter för underhåll, rengöring, tvätt och kemtvätt m.m. samt för 
målning, reparationer och leveranser till verkstäderna.  

—  Utgifter för specialbehandling av avfall samt lagring och bortforsling av detta. 
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KAPITEL A7 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.) 

A7 01 03 (forts.)  

—  Inredning av lokaler, t.ex. flyttning av skiljeväggar, ändring av tekniska installationer och andra särskilda arbeten 
vad avser lås, elektriska installationer, rörsystem, målning, golvbeläggning osv. samt utgifter för ändringar av 
den nätverksutrustning som hör till fastigheten, liksom kostnaden för den utrustning som behövs (innan byrån 
förnyar eller sluter ett kontrakt som överstiger 300 000 EUR ska den för att minska utgifterna rådfråga de andra 
institutionerna om de villkor (pris, valuta, indexreglering, varaktighet, andra klausuler) som var och en av dem 
har uppnått för liknande kontrakt). 

—  Kostnader för fysisk och materiell säkerhet för personer och egendom, särskilt avtal om bevakning av bygg- 
nader, avtal om underhåll av säkerhetsanordningar, utbildning och mindre materialinköp (innan byrån förnyar 
eller sluter ett kontrakt som överstiger 300 000 EUR ska den för att minska utgifterna rådfråga de andra 
institutionerna om de villkor (pris, valuta, indexreglering, varaktighet, andra klausuler) som var och en av dem 
har uppnått för liknande kontrakt). 

—  Utgifter för arbetarskyddsfrågor, särskilt vad avser inköp, hyra och underhåll av brandbekämpningsutrustning, 
utbyte av brandvakters utrustning, utbildning och kostnader för lagstadgade kontroller (innan byrån förnyar eller 
sluter ett kontrakt som överstiger 300 000 EUR ska den för att minska utgifterna rådfråga de andra institu- 
tionerna om de villkor (pris, valuta, indexreglering, varaktighet, andra klausuler) som var och en av dem har 
uppnått för liknande kontrakt). 

—  Utgifter för rådgivning som lämnats av juridiska, ekonomiska och tekniska experter före förvärv, hyra eller 
uppförande av byggnader. 

—  Övriga utgifter för byggnader, särskilt utgifter för förvaltning av byggnader med olika typer av hyresgäster, 
kostnader för besiktning av fastigheter och avgifter för samhällsservice (vägavgifter, sophämtning m.m.).  

—  Kostnader för teknisk hjälp vid större inredningsarbeten.  

—  Inköp, hyra eller leasing samt underhåll, reparationer, installation och renovering av teknisk utrustning och 
materiel. 

—  Inköp, hyra, underhåll och reparationer av möbler.  

—  Inköp, hyra, underhåll och reparationer av transportmedel.  

—  Diverse försäkringar (särskilt skadeståndsansvar och stöldskyddsförsäkring).  

—  Utgifter för arbetsutrustning, särskilt  

—  inköp av uniformer (främst för vaktmästare, chaufförer och serveringspersonal),  

—  inköp och tvätt av arbetskläder till verkstadspersonal och till personal som ska utföra arbete där det är 
nödvändigt att skydda sig mot dåligt väder och kyla samt mot onormal förslitning och smuts, 

—  inköp eller ersättning av all utrustning som kan vara nödvändig enligt direktiven 89/391/EEG och 90/270/ 
EEG. 

—  Kostnader för flytt av avdelningar och omgrupperingar samt hanteringskostnader (mottagande, lagring, utpla- 
cering) för utrustning, inventarier och kontorsmateriel. 
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KAPITEL A7 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.)  

A7 01 03  (forts.)  

—  Utgifter för att förse byggnader med telekommunikationer, särskilt inköp, hyra, installation och underhåll av 
telefoncentraler och telefonväxlar, system för ljudöverföring och videokonferenser, intern och mobil telefoni, 
samt utgifter för datanät (utrustning och underhåll) och dithörande tjänster (stödfunktioner, dokumentation, 
installation och flyttningar). 

—  Inköp, hyra eller leasing av datorer, terminaler, mikrodatorer, kringutrustning, utrustning för dataöverföring samt 
den mjukvara som behövs.  

—  Inköp, hyra eller leasing samt underhåll av utrustning för reproduktion och arkivering av information på papper, 
t.ex. skrivare, faxar, kopieringsapparater, skannrar och mikrokopiatorer.  

—  Inköp, hyra eller leasing av skrivmaskiner, ordbehandlare och all annan elektronisk kontorsutrustning.  

—  Installation, konfiguration, underhåll, studier, dokumentation och tillbehör till denna utrustning.  

—  Kostnader för inköp av papper, kuvert, kontorsmateriel och material till reproduktionsavdelningarna och viss 
tryckning utanför institutionen. 

—  Utgifter för porto och andra leveranskostnader för normal postgång, för postpaket och andra paket som sänds per 
flyg, båt eller tåg och med byråns internpost.  

—  Prenumerationsavgifter, kostnader för kabel- eller radiokommunikation (fast och mobil telefoni, television, 
telekonferenser och videokonferenser) och utgifter för nätverk för dataöverföring, telematiktjänster m.m. samt 
inköp av kataloger.  

—  Kostnader för telefon- och datorförbindelser och linjer för internationell överföring mellan enheter vid unionens 
kontor. 

—  Tekniskt stöd och datorstöd, utbildning och annan verksamhet av allmänt intresse som innefattar datorutrustning 
och programvara, prenumerationer på teknisk dokumentation i tryckt eller elektronisk form m.m., extern 
personal med driftsansvar, serviceenheter, abonnemang hos internationella organisationer m.m., studier rörande 
säkerhet och säkerställande av kvalitet vad avser mjukvara och datorutrustning, kostnader för användning, 
underhåll och utveckling av mjukvara och genomförande av dataprojekt. 

—  Övriga administrativa kostnader som inte särskilt anges ovan. 

Rättslig grund  

Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet 
och hälsa i arbetet (EGT L 183, 29.6.1989, s. 1). 

Rådets direktiv 90/270/EEG av den 29 maj 1990 om minimikrav för säkerhet och hälsa i arbete vid bildskärm (femte 
särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 156, 21.6.1990, s. 14). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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KAPITEL A7 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.) 

A7 01 50 Personalpolitik och förvaltning  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka: 

—  Bidrag från byrån till rekreationscentret, kultur- och idrottsverksamhet samt initiativ för att främja sociala 
kontakter mellan tjänstemän av olika nationaliteter.  

—  Bidrag från byrån till utgifter för olika slags daghem.  

—  Utgifter för en handikappvänlig policy för följande personer:  

—  Tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst.  

—  Makar eller makor till tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst.  

—  Alla underhållsberättigade barn enligt tjänsteföreskrifterna. 

Inom ramen för det belopp som är uppfört i budgeten och efter det att eventuella nationella rättigheter i antingen 
bosättnings- eller ursprungslandet har uttömts, ska detta anslag täcka alla nödvändiga utgifter, förutom sjuk- 
vårdkostnader, som är en följd av funktionshindret och som är vederbörligen bestyrkta.  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. 

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.  

A7 01 51 Infrastrukturpolitik och förvaltning  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka 

—  löpande kostnader och ombyggnadskostnader för restauranger, matsalar och kafeterior,  

—  utgifter som ska belasta byrån vad gäller skadestånd samt utgifter till följd av dess civilrättsliga ansvar, och 
utgifter i samband med vissa fall då, av rättviseskäl, ersättning bör utbetalas utan att man för den sakens skull 
kan härleda någon rättslig grund för det. 
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KAPITEL A7 01  — ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.)  

A7 01 60 Utgifter för dokumentation och bibliotek  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka framställning och utveckling av kommissionens intranät (My IntraComm), 
abonnemang på nyhetsförmedling via bildskärm, kostnader för att binda in och på annat sätt bevara referensmateriel, 
prenumeration på tidningar och tidskrifter, inköp av publikationer och tekniska handböcker för byråns verksamhet.  

KAPITEL A7 10  —  RESERVER 

A7 10 01 Preliminära anslag  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Anslagen som är införda i denna artikel är endast preliminära och bör bara användas efter det att de överförts till 
andra budgetposter i enlighet med budgetförordningens bestämmelser.  

Rättslig grund  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

A7 10 02 Reserv för oförutsedda utgifter  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  
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Kommissionen 

Administration  

Tjänstegrupper och grader ( 1 ) ( 2 ) 

Administration 

2020 2019 

Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster 

AD 16 24  —  24  —  

AD 15 190 22 190 22 

AD 14 637 31 637 31 

AD 13 1 734  —  1 734 —  

AD 12 1 289 44 1 289 44 

AD 11 928 62 928 62 

AD 10 1 124 21 1 094 21 

AD 9 1 405 10 1 355 10 

AD 8 1 485 26 1 485 26 

AD 7 1 336 20 1 326 20 

AD 6 788 10 788 10 

AD 5 939 6 907 6 

Delsumma AD 11 879 252 11 757 252 

AST 11 197  — 197 —  

AST 10 191 10 186 10 

AST 9 694  — 703 —  

AST 8 608 12 603 12 

AST 7 900 18 1 031 18 

AST 6 596 19 636 19 

AST 5 964 16 979 16 

AST 4 773  — 850 —  

AST 3 440  — 515 —  

AST 2 114 13 186 13 

AST 1 31  —  60  —  

Delsumma AST 5 508 88 5 946 88 

AST/SC 6 5  —  5  — 

AST/SC 5 46  —  36  —  

AST/SC 4 20 35 20 35 

AST/SC 3 67  —  37  —  

AST/SC 2 258 — 148 —  

AST/SC 1 593 — 433 —  

Delsumma AST/SC 989 35 679 35  

Totalt 18 376 375 18 382 375 

Sammanlagd slutsumma 18 751 18 757  

( 1 ) Tjänsteförteckningen tillåter följande tjänster med personlig inplacering i lönegrad: högst 25 tjänstemän i lönegrad AD 15 kan bli AD 16, högst 21 tjänstemän i 
lönegrad AD 14 kan bli AD 15, högst 13 tjänstemän i lönegrad AD 11 kan bli AD 14 medan en tjänsteman i lönegrad AST 8 kan bli AST 10. 

( 2 ) Tjänsteförteckningen omfattar, i enlighet med artikel 53 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, följande fasta tjänster i Euratoms 
försörjningsbyrå: sju AD-tjänstemän och tio AST-tjänstemän. Utnämningar i tjänstegruppen SC sker inom gränserna för AST-tjänstegruppen. 
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Forskning och innovation  –  Gemensamma forskningscentrumet  

Tjänstegrupper och grader 

Forskning och innovation – Gemensamma forskningscentrumet 

2020 2019 

Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster 

AD 16 2  —  2  —  

AD 15 11  —  11  —  

AD 14 76  —  76  —  

AD 13 217  — 217 —  

AD 12 190  — 170 —  

AD 11 52  —  52  —  

AD 10 65  —  65  —  

AD 9 94  —  94  —  

AD 8 80  —  80  —  

AD 7 62  —  62  —  

AD 6 29  —  49  —  

AD 5 19  —  9  —  

Delsumma AD 897 — 887 —  

AST 11 62 —  62  —  

AST 10 56 —  56  —  

AST 9 153  — 153 —  

AST 8 72 —  80  —  

AST 7 93 —  91  —  

AST 6 99 —  109 —  

AST 5 139  — 139 —  

AST 4 86 —  86  —  

AST 3 35 —  52  —  

AST 2 7  —  15  —  

AST 1 5  —  5  —  

Delsumma AST 807 — 848 —  

AST/SC 6 — — — —  

AST/SC 5 — — — —  

AST/SC 4 — — — —  

AST/SC 3 7  — — —  

AST/SC 2 19  —  5  —  

AST/SC 1 17  —  7  —  

Delsumma AST/SC 43 —  12  —  

Totalt 1 747 —  1 747 —  

Sammanlagd slutsumma 1 747 1 747  
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Forskning och teknisk utveckling —  Indirekta åtgärder 2  

Tjänstegrupper och grader 

Forskning och teknisk utveckling – Indirekta åtgärder  — 2 

2020 2019 

Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster 

AD 16 1  —  1  — 

AD 15 19  —  19  —  

AD 14 94  —  94  —  

AD 13 238 — 238 —  

AD 12 137 5 142 —  

AD 11 51  —  51  —  

AD 10 72  —  72  —  

AD 9 105  — 105 —  

AD 8 77  —  77  —  

AD 7 64  —  64  —  

AD 6 54  —  54  —  

AD 5 30  —  30  —  

Delsumma AD 942 5 947 —  

AST 11 17  —  17  —  

AST 10 15  —  15  —  

AST 9 59  —  59  —  

AST 8 48  —  48  —  

AST 7 66  —  77  —  

AST 6 71  —  80  —  

AST 5 68  —  78  —  

AST 4 50  —  55  —  

AST 3 25  —  25  —  

AST 2 1  —  9  — 

AST 1 — —  2  — 

Delsumma AST 420 — 465 —  

AST/SC 6 — — — —  

AST/SC 5 — — — —  

AST/SC 4 — — — —  

AST/SC 3 3  —  3  — 

AST/SC 2 11  —  5  — 

AST/SC 1 28  —  8  — 

Delsumma AST/SC 42  —  16  —  

Totalt 1 404 5 1 428  —  

Sammanlagd slutsumma  ( 1 ) 1 409 1 428  

( 1 ) Tjänsteförteckningen tillåter följande tjänster med personlig inplacering i lönegrad: två tjänstemän i lönegrad AD 15 blir AD 16, en tjänsteman i lönegrad AD 14 
blir AD 15. 
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Byråer 

Publikationsbyrån (OP)  

Tjänstegrupper och grader 

Publikationsbyrån (OP) 

2020 2019 

Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster 

AD 16 1  —  1  —  

AD 15 3  —  3  —  

AD 14 9  —  9  —  

AD 13 9  —  9  —  

AD 12 14  —  14  —  

AD 11 14  —  11  —  

AD 10 19  —  17  —  

AD 9 20  —  20  —  

AD 8 11  —  11  —  

AD 7 16  —  16  —  

AD 6 10  —  10  —  

AD 5 9  —  12  —  

Delsumma AD 135 — 133 —  

AST 11 23 —  23  —  

AST 10 19 —  19  —  

AST 9 44 —  45  —  

AST 8 42 —  42  —  

AST 7 64 —  64  —  

AST 6 86 —  88  —  

AST 5 67 —  76  —  

AST 4 45 —  45  —  

AST 3 29 —  28  —  

AST 2 4  — — —  

AST 1 3  — — —  

Delsumma AST 426 — 430 —  

AST/SC 6 — — — —  

AST/SC 5 — — — —  

AST/SC 4 — — — —  

AST/SC 3 1  — — —  

AST/SC 2 2  —  2  —  

AST/SC 1 1  —  2  —  

Delsumma AST/SC 4  —  4  —  

Totalt 565 — 567 —  

Sammanlagd slutsumma 565 567  
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Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) 

Tjänstegrupper och grader 

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) 

2020 2019 

Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster 

AD 16 1  —  1  — 

AD 15 2 1 2 1 

AD 14 13 1 13  —  

AD 13 21 5 21 6 

AD 12 28 3 22 8 

AD 11 21  —  21  —  

AD 10 21  —  22  —  

AD 9 26  —  24  —  

AD 8 22  —  19  —  

AD 7 23  —  22  —  

AD 6 9  —  12  —  

AD 5 13  —  13  —  

Delsumma AD 200 10 192 15 

AST 11 6 9 6 9 

AST 10 7 4 7 4 

AST 9 21 2 16 7 

AST 8 11  —  11  —  

AST 7 15  —  12  —  

AST 6 10  —  11  —  

AST 5 18  —  22  —  

AST 4 5  —  13  —  

AST 3 3  —  7  — 

AST 2 — —  1  — 

AST 1 — — — —  

Delsumma AST 96 15 106 20 

AST/SC 6 — — — —  

AST/SC 5 — — — —  

AST/SC 4 — — — —  

AST/SC 3 6  —  4  — 

AST/SC 2 6  —  3  — 

AST/SC 1 2  —  1  — 

Delsumma AST/SC 14  —  8  — 

Totalt 310 25 306 35 

Sammanlagd slutsumma 335 341  
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Europeiska rekryteringsbyrån (Epso)  

Tjänstegrupper och grader 

Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) 

2020 2019 

Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster 

AD 16 — — — —  

AD 15 —  1  —  1 

AD 14 2  —  2  —  

AD 13 6  —  6  —  

AD 12 4  —  4  —  

AD 11 4  —  4  —  

AD 10 6  —  4  —  

AD 9 3  —  4  —  

AD 8 2  —  3  —  

AD 7 1  —  1  —  

AD 6 1  —  1  —  

AD 5 4  —  3  —  

Delsumma AD 33 1 32 1 

AST 11 4  —  4  —  

AST 10 4  —  4  —  

AST 9 7  —  7  —  

AST 8 7  —  7  —  

AST 7 13 —  13  —  

AST 6 10 —  10  —  

AST 5 11  —  12  —  

AST 4 10 —  11  —  

AST 3 2  —  5  —  

AST 2 1  —  1  —  

AST 1 — — — —  

Delsumma AST 69  —  74  —  

AST/SC 6 — — — —  

AST/SC 5 — — — —  

AST/SC 4 — — — —  

AST/SC 3 — — — —  

AST/SC 2 2  —  1  —  

AST/SC 1 2  — — —  

Delsumma AST/SC 4  —  1  —  

Totalt 106 1 107 1 

Sammanlagd slutsumma 107 ( 1 )  108 ( 2 ) 

( 1 ) Varav fasta tjänster vid Europeiska förvaltningsskolan: Tre tjänster i lönegrad AD 12, en i AD 11, en i AD 8, en i AST 10, en i AST 9, en i AST 8, en i AST 7, en i 
AST 6, en i AST 5, en i AST 4, en i AST 3 och en i AST/SC 2. 

( 2 ) Varav fasta tjänster vid Europeiska förvaltningsskolan: Tre tjänster i lönegrad AD 12, en i AD 11, en i AD 8, en i AST 10, en i AST 9, en i AST 8, en i AST 7, en i 
AST 6, en i AST 5, en i AST 4 och två i AST 3. 
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Byrån för löneadministration och individuella ersättningar 

Tjänstegrupper och grader 

Byrån för löneadministration och individuella ersättningar 

2020 2019 

Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster 

AD 16 — — — —  

AD 15 1  —  1  — 

AD 14 5  —  5  — 

AD 13 8  —  8  — 

AD 12 7  —  7  — 

AD 11 2  —  2  — 

AD 10 3  —  3  — 

AD 9 2  —  2  — 

AD 8 7  —  5  — 

AD 7 — —  2  — 

AD 6 — — — —  

AD 5 5  —  5  — 

Delsumma AD 40  —  40  —  

AST 11 6  —  6  — 

AST 10 7  —  7  — 

AST 9 17  —  17  —  

AST 8 23  —  18  —  

AST 7 29  —  38  —  

AST 6 25  —  25  —  

AST 5 7  —  7  — 

AST 4 1  —  1  — 

AST 3 — —  1  — 

AST 2 2  — — —  

AST 1 8  — — —  

Delsumma AST 125 — 120 —  

AST/SC 6 — — — —  

AST/SC 5 — — — —  

AST/SC 4 — — — —  

AST/SC 3 — — — —  

AST/SC 2 — — — —  

AST/SC 1 1  — — —  

Delsumma AST/SC 1  — — —  

Totalt 166  — 160 —  

Sammanlagd slutsumma  ( 1 ) 166 160  

( 1 ) Varav sju tjänster för sekretariatet för övervakningskommittén för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf). 
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Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel (OIB) 

Tjänstegrupper och grader 

Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel (OIB) 

2020 2019 

Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster 

AD 16 — — — —  

AD 15 1  —  1  —  

AD 14 7  —  7  —  

AD 13 13  —  13  —  

AD 12 7  —  7  —  

AD 11 10  —  8  —  

AD 10 11  —  10  —  

AD 9 12  —  11  —  

AD 8 10  —  9  —  

AD 7 7  —  8  —  

AD 6 6  —  7  —  

AD 5 9  —  9  —  

Delsumma AD 93 —  90  —  

AST 11 8  —  8  —  

AST 10 11  —  10  —  

AST 9 19 —  17  —  

AST 8 22 —  21  —  

AST 7 49 —  48  —  

AST 6 43 —  47  —  

AST 5 76 —  84  —  

AST 4 38 —  39  —  

AST 3 15 —  18  —  

AST 2 — — — —  

AST 1 1  —  1  —  

Delsumma AST 282 — 293 —  

AST/SC 6 — — — —  

AST/SC 5 — — — —  

AST/SC 4 — — — —  

AST/SC 3 — — — —  

AST/SC 2 — — — —  

AST/SC 1 1  — — —  

Delsumma AST/SC 1  — — —  

Totalt 376 — 383 —  

Sammanlagd slutsumma 376 383  
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Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg (OIL) 

Tjänstegrupper och grader 

Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg (OIL) 

2020 2019 

Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster 

AD 16 — — — —  

AD 15 1  —  1  — 

AD 14 3  —  3  — 

AD 13 4  —  4  — 

AD 12 4  —  4  — 

AD 11 2  —  2  — 

AD 10 4  —  3  — 

AD 9 5  —  5  — 

AD 8 2  —  3  — 

AD 7 2  —  2  — 

AD 6 2  —  2  — 

AD 5 1  —  1  — 

Delsumma AD 30  —  30  —  

AST 11 2  —  2  — 

AST 10 3  —  3  — 

AST 9 9  —  9  — 

AST 8 9  —  6  — 

AST 7 14  —  16  —  

AST 6 10  —  10  —  

AST 5 10  —  16  —  

AST 4 14  —  16  —  

AST 3 9  —  9  — 

AST 2 1  —  1  — 

AST 1 1  — — —  

Delsumma AST 82  —  88  —  

AST/SC 6 — — — —  

AST/SC 5 — — — —  

AST/SC 4 — — — —  

AST/SC 3 1  —  1  — 

AST/SC 2 2  —  2  — 

AST/SC 1 7  —  1  — 

Delsumma AST/SC 10  —  4  — 

Totalt 122  — 122 —  

Sammanlagd slutsumma 122 122  
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Byråer som inrättats av Europeiska unionen och som är juridisk person 

Decentraliserade byråer 

Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) 

Tjänstegrupper och grader 

Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) 

2020 2019 

Godkända i EU-budgeten Tillsatta tjänster den 31 december 2018 Godkända i EU-budgeten 

Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster 

AD 16 — — — — — —  

AD 15 — — — — — —  

AD 14 —  6  —  4 — 8 

AD 13 —  16  —  10  — 16 

AD 12 —  21  —  10  — 20 

AD 11 —  32  —  19  — 34 

AD 10 —  46  —  32  — 44 

AD 9 —  66  —  47  — 62 

AD 8 —  64  —  51  — 63 

AD 7 —  57  —  88  — 65 

AD 6 —  26  —  58  — 25 

AD 5 —  13  —  16  — 6 

Delsumma AD —  347 —  335 — 343 

AST 11 — — — — — —  

AST 10 — — — — — 1 

AST 9 —  4  —  2 — 4 

AST 8 —  8  —  3 — 6 

AST 7 —  15  —  5 — 13 

AST 6 —  22  —  13  — 20 

AST 5 —  27  —  22  — 35 

AST 4 —  26  —  29  — 23 

AST 3 —  13  —  21  — 15 

AST 2 —  1  —  14  — 1 

AST 1 — — — — — —  

Delsumma AST —  116 —  109 — 118 

AST/SC 6 — — — — — —  

AST/SC 5 — — — — — —  

AST/SC 4 — — — — — —  

AST/SC 3 — — — — — —  

AST/SC 2 — — — — — —  

AST/SC 1 — — — — — —  

Delsumma AST/SC — — — — — —  

Totalt —  463 —  444 — 461 

Sammanlagd slutsumma 463 444 461 
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Europeiska byrån för GNSS (GSA)  

Tjänstegrupper och grader 

Europeiska byrån för GNSS 

2020 2019 

Godkända i EU-budgeten Tillsatta tjänster den 31 december 2018 Godkända i EU-budgeten 

Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster 

AD 16 — — — — — —  

AD 15 — — — — — —  

AD 14 —  1  —  1 —  1 

AD 13 —  3  —  3 —  4 

AD 12 —  8  —  1 —  7 

AD 11 —  9  —  4 —  8 

AD 10 —  16  —  9 —  17 

AD 9 —  27  —  20  —  20 

AD 8 —  46  —  32  —  42 

AD 7 —  26  —  35  —  24 

AD 6 —  3  —  12  —  6 

AD 5 —  3  —  7 —  6 

Delsumma AD —  142 —  124 —  135 

AST 11 — — — — — —  

AST 10 — — — — — —  

AST 9 — — — — — —  

AST 8 — — — — — —  

AST 7 — — — — — —  

AST 6 —  1  —  1 —  2 

AST 5 —  2  —  1 —  1 

AST 4 — — —  1 —  1 

AST 3 — — —  1 — —  

AST 2 — — — — — —  

AST 1 — — — — — —  

Delsumma AST —  3  —  4 —  4 

AST/SC 6 — — — — — —  

AST/SC 5 — — — — — —  

AST/SC 4 — — — — — —  

AST/SC 3 — — — — — —  

AST/SC 2 — — — — — —  

AST/SC 1 — — — — — —  

Delsumma AST/SC — — — — — —  

Totalt —  145 —  128 —  139 

Sammanlagd slutsumma 145 128 139 
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Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)  

Tjänstegrupper och grader 

Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) 

2020 2019 

Godkända i EU-budgeten Tillsatta tjänster den 31 december 2018 Godkända i EU-budgeten 

Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster 

AD 16 — — — — — —  

AD 15 —  1  —  1 — 1 

AD 14 —  1  —  1 — 1 

AD 13 2 3  —  1 2 3 

AD 12 1 8 3 4 1 8 

AD 11 1 5  —  3 1 5 

AD 10 —  6  —  1 — 5 

AD 9 1 6 1 5 1 7 

AD 8 —  8 1 6  — 7 

AD 7 —  5  —  9 — 6 

AD 6 —  2  —  7 — 2 

AD 5 —  1  —  3 — 1 

Delsumma AD 5 46 5 41 5 46 

AST 11 —  1  — — — 1 

AST 10 —  1  —  2 — 2 

AST 9 —  7  —  3 — 6 

AST 8 1 7  —  3 1 7 

AST 7 2 5 1 10 2 7 

AST 6 2 2 1 3 2 1 

AST 5 1 5 2 5 1 5 

AST 4 —  2  —  5 — 2 

AST 3 —  2  —  3 — 2 

AST 2 —  2  —  2 — 1 

AST 1 — —  1 1  — —  

Delsumma AST 6 34 5 37 6 34 

AST/SC 6 — — — — — —  

AST/SC 5 — — — — — —  

AST/SC 4 — — — — — —  

AST/SC 3 — — — — — —  

AST/SC 2 — — — — — —  

AST/SC 1 — — — — — —  

Delsumma AST/SC — — — — — —  

Totalt 11 80 10 78 11 80 

Sammanlagd slutsumma 91 88 91  

III/1644 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN



 

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) 

Tjänstegrupper och grader 

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) 

2020 2019 

Godkända i EU-budgeten Tillsatta tjänster den 31 december 2018 Godkända i EU-budgeten 

Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster 

AD 16 — — — — — —  

AD 15 —  1  — — — —  

AD 14 —  1  —  1 —  1 

AD 13 —  1  —  2 —  2 

AD 12 —  2  —  1 —  2 

AD 11 —  2  —  1 —  1 

AD 10 —  4  —  2 —  3 

AD 9 —  7  —  6 —  5 

AD 8 —  4  —  6 —  6 

AD 7 —  2  —  3 —  4 

AD 6 — — —  2 — —  

AD 5 — — — — — —  

Delsumma AD —  24  —  24  —  24 

AST 11 — — — — — —  

AST 10 — — — — — —  

AST 9 —  1  —  1 —  1 

AST 8 — — — — — —  

AST 7 —  2  —  1 —  2 

AST 6 —  6  —  3 —  4 

AST 5 —  4  —  7 —  6 

AST 4 —  3  —  1 —  2 

AST 3 — — —  3 —  1 

AST 2 — — — — — —  

AST 1 — — — — — —  

Delsumma AST —  16  —  16  —  16 

AST/SC 6 — — — — — —  

AST/SC 5 — — — — — —  

AST/SC 4 — — — — — —  

AST/SC 3 — — — — — —  

AST/SC 2 — — — — — —  

AST/SC 1 — — — — — —  

Delsumma AST/SC — — — — — —  

Totalt —  40  —  40  —  40 

Sammanlagd slutsumma 40 40 40  

5.7.2019 SV III/1645Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN



 

Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)  

Tjänstegrupper och grader 

Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) 

2020 2019 

Godkända i EU-budgeten Tillsatta tjänster den 31 december 2018 Godkända i EU-budgeten 

Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster 

AD 16 — — — — — —  

AD 15 —  1  — — — 1 

AD 14 —  1  —  1 — 1 

AD 13 —  2  —  2 — 2 

AD 12 3 9 4 4 4 7 

AD 11 —  8  —  9 — 8 

AD 10 —  9  —  10  — 9 

AD 9 —  6  —  5 — 5 

AD 8 —  5  —  5 — 5 

AD 7 —  4  —  4 — 4 

AD 6 —  1  —  2 — 2 

AD 5 — — — — — —  

Delsumma AD 3 46 4 42 4 44 

AST 11 —  1  —  1 — 1 

AST 10 1 1 1 1 1 1 

AST 9 2 3  —  1 1 2 

AST 8 1 3 1 2 1 3 

AST 7 3 10 3 7 3 6 

AST 6 —  8 3 5 3 7 

AST 5 —  6  —  6 — 6 

AST 4 —  3  —  10  — 8 

AST 3 — — — — — —  

AST 2 — — — — — —  

AST 1 — — — — — —  

Delsumma AST 7 35 8 33 9 34 

AST/SC 6 — — — — — —  

AST/SC 5 — — — — — —  

AST/SC 4 — — — — — —  

AST/SC 3 — — — — — —  

AST/SC 2 — — — — — —  

AST/SC 1 — — — — — —  

Delsumma AST/SC — — — — — —  

Totalt 10 81 12 75 13 78 

Sammanlagd slutsumma 91 87 91  

III/1646 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN



 

Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (Easa) 

Tjänstegrupper och grader 

Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (Easa) 

2020 2019 

Godkända i EU-budgeten Tillsatta tjänster den 31 december 2018 Godkända i EU-budgeten 

Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster 

AD 16 — — — — — —  

AD 15 —  1  —  1 —  1 

AD 14 —  25  —  5 —  29 

AD 13 —  33  —  7 —  36 

AD 12 —  66  —  22  —  68 

AD 11 —  88  —  44  —  86 

AD 10 —  110 — 70  —  108 

AD 9 —  120 —  121 —  115 

AD 8 —  78  —  137 —  78 

AD 7 —  32  —  75  —  30 

AD 6 —  11  —  42  —  11 

AD 5 —  2  —  23  — —  

Delsumma AD —  566 —  547 —  562 

AST 11 — — — — — —  

AST 10 — — — — — —  

AST 9 —  1  — — —  1 

AST 8 —  3  — — —  4 

AST 7 —  11  —  2 —  12 

AST 6 —  27  —  11  —  29 

AST 5 —  30  —  36  —  30 

AST 4 —  25  —  34  —  24 

AST 3 —  15  —  21  —  16 

AST 2 —  2  —  13  —  2 

AST 1 — — —  1 — —  

Delsumma AST —  114 — 118  —  118 

AST/SC 6 — — — — — —  

AST/SC 5 — — — — — —  

AST/SC 4 — — — — — —  

AST/SC 3 — — — — — —  

AST/SC 2 — — — — — —  

AST/SC 1 — — — — — —  

Delsumma AST/SC — — — — — —  

Totalt —  680 —  665 —  680 

Sammanlagd slutsumma 680 665 680 

5.7.2019 SV III/1647Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN



 

Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)  

Tjänstegrupper och grader 

Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) 

2020 2019 

Godkända i EU-budgeten Tillsatta tjänster den 31 december 2018 Godkända i EU-budgeten 

Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster 

AD 16 — — — — — —  

AD 15 —  1  —  1 — 1 

AD 14 —  2  —  1 — 2 

AD 13 1 4  —  4 1 4 

AD 12 1 10 1 5 1 10 

AD 11 —  17 1 14 — 17 

AD 10 1 20  —  15 1 16 

AD 9 —  40  —  34  — 33 

AD 8 —  31  —  22  — 27 

AD 7 —  18 1 25 — 24 

AD 6 —  3  —  8 — 10 

AD 5 —  3  —  18  — 5 

Delsumma AD 3 149 3 147 3 149 

AST 11 — — — — — —  

AST 10 —  1  — — — 1 

AST 9 — — —  1 — —  

AST 8 —  3  —  1 — 1 

AST 7 —  8  —  2 — 6 

AST 6 —  20  —  14  — 17 

AST 5 —  18  —  21  — 20 

AST 4 —  10  —  13  — 12 

AST 3 — — —  7 — 3 

AST 2 — — — — — —  

AST 1 — — —  1 — —  

Delsumma AST —  60  —  60  — 60 

AST/SC 6 — — — — — —  

AST/SC 5 — — — — — —  

AST/SC 4 — — — — — —  

AST/SC 3 — — — — — —  

AST/SC 2 — — — — — —  

AST/SC 1 — — — — — —  

Delsumma AST/SC — — — — — —  

Totalt 3 209 3 207 3 209 

Sammanlagd slutsumma 212 210 212 

III/1648 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN



 

Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA)  

Tjänstegrupper och grader 

Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) 

2020 2019 

Godkända i EU-budgeten Tillsatta tjänster den 31 december 2018 Godkända i EU-budgeten 

Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster 

AD 16 — — — — — —  

AD 15 —  1  — — — —  

AD 14 — — —  1 —  1 

AD 13 — — — — — —  

AD 12 —  4  — — —  4 

AD 11 —  8  —  2 —  7 

AD 10 —  20  —  15  —  19 

AD 9 —  34  —  22  —  32 

AD 8 —  25  —  19  —  21 

AD 7 —  12  —  22  —  15 

AD 6 —  9  —  16  —  12 

AD 5 — — — — — —  

Delsumma AD —  113 — 97  —  111 

AST 11 — — — — — —  

AST 10 — — — — — —  

AST 9 —  2  —  1 —  3 

AST 8 —  6  —  1 —  5 

AST 7 —  6  —  3 —  5 

AST 6 —  5  —  3 —  3 

AST 5 —  9  —  6 —  8 

AST 4 —  7  —  6 —  9 

AST 3 — — —  13  —  4 

AST 2 — — —  2 — —  

AST 1 — — — — — —  

Delsumma AST —  35  —  35  —  37 

AST/SC 6 — — — — — —  

AST/SC 5 — — — — — —  

AST/SC 4 — — — — — —  

AST/SC 3 — — — — — —  

AST/SC 2 — — — — — —  

AST/SC 1 — — — — — —  

Delsumma AST/SC — — — — — —  

Totalt —  148 —  132 —  148 

Sammanlagd slutsumma 148 132 148 

5.7.2019 SV III/1649Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN



 

Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa)  

Tjänstegrupper och grader 

Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (ENISA) 

2020 2019 

Godkända i EU-budgeten Tillsatta tjänster den 31 december 2018 Godkända i EU-budgeten 

Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster 

AD 16 — — — — — —  

AD 15 —  1  —  1 — 1 

AD 14 — — — — — —  

AD 13 — — — — — —  

AD 12 —  6  —  3 — 6 

AD 11 — — — — — —  

AD 10 —  5  —  3 — 5 

AD 9 —  12  —  4 — 12 

AD 8 —  21  —  9 — 19 

AD 7 —  3  —  3 — —  

AD 6 —  3  —  8 — —  

AD 5 — — —  1 — —  

Delsumma AD —  51  —  32  — 43 

AST 11 — — — — — —  

AST 10 — — — — — —  

AST 9 — — — — — —  

AST 8 — — — — — —  

AST 7 —  4  —  1 — 3 

AST 6 —  8  —  2 — 7 

AST 5 —  5  —  2 — 5 

AST 4 —  1  —  4 — 1 

AST 3 — — —  3 — —  

AST 2 — — — — — —  

AST 1 — — — — — —  

Delsumma AST —  18  —  12  — 16 

AST/SC 6 — — — — — —  

AST/SC 5 — — — — — —  

AST/SC 4 — — — — — —  

AST/SC 3 — — — — — —  

AST/SC 2 — — — — — —  

AST/SC 1 — — — — — —  

Delsumma AST/SC — — — — — —  

Totalt —  69  —  44  — 59 

Sammanlagd slutsumma 69 44 59  

III/1650 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN



 

Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec)  –  Byrå 

Tjänstegrupper och grader 

Europeiska organet för tillsynsmyndigheter inom elektronisk kommunikation (Berec) — byrå 

2020 2019 

Godkända i EU-budgeten Tillsatta tjänster den 31 december 2018 Godkända i EU-budgeten 

Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster 

AD 16 — — — — — —  

AD 15 — — — — — —  

AD 14 —  1  —  1 —  1 

AD 13 — — — — — —  

AD 12 — — — — — —  

AD 11 —  1  —  1 —  1 

AD 10 —  2  —  1 —  1 

AD 9 —  2  —  2 —  2 

AD 8 —  2  —  1 —  1 

AD 7 —  2  —  2 —  4 

AD 6 —  2  —  3 —  2 

AD 5 —  1  — — —  1 

Delsumma AD —  13  —  11  —  13 

AST 11 — — — — — —  

AST 10 — — — — — —  

AST 9 — — — — — —  

AST 8 — — — — — —  

AST 7 — — — — — —  

AST 6 —  1  — — —  1 

AST 5 —  1  —  1 —  1 

AST 4 —  1  —  2 —  1 

AST 3 — — — — — —  

AST 2 — — — — — —  

AST 1 — — — — — —  

Delsumma AST —  3  —  3 —  3 

AST/SC 6 — — — — — —  

AST/SC 5 — — — — — —  

AST/SC 4 — — — — — —  

AST/SC 3 — — — — — —  

AST/SC 2 — — — — — —  

AST/SC 1 — — — — — —  

Delsumma AST/SC — — — — — —  

Totalt —  16  —  14  —  16 

Sammanlagd slutsumma 16 14 16  

5.7.2019 SV III/1651Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN



 

Europeiska bankmyndigheten (EBA)  

Tjänstegrupper och grader 

Europeiska bankmyndigheten (EBA) 

2020 2019 

Godkända i EU-budgeten Tillsatta tjänster den 31 december 2018 Godkända i EU-budgeten 

Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster 

AD 16 —  1  —  1 — 1 

AD 15 —  1  —  1 — 1 

AD 14 —  6  —  2 — 6 

AD 13 —  2  —  2 — 2 

AD 12 —  8  —  7 — 8 

AD 11 —  12  —  11  — 12 

AD 10 —  12  —  10  — 12 

AD 9 —  22  —  18  — 22 

AD 8 —  26  —  28  — 26 

AD 7 —  19  —  27  — 19 

AD 6 —  20  —  22  — 22 

AD 5 —  14  —  7 — 13 

Delsumma AD —  143 —  136 — 144 

AST 11 — — — — — —  

AST 10 — — — — — —  

AST 9 — — — — — —  

AST 8 — — — — — —  

AST 7 — — — — — —  

AST 6 —  3  —  3 — 3 

AST 5 —  4  —  3 — 4 

AST 4 —  2  — — — 2 

AST 3 —  1  — — — 1 

AST 2 —  1  — — — 1 

AST 1 — — — — — —  

Delsumma AST —  11  —  6 — 11 

AST/SC 6 — — — — — —  

AST/SC 5 — — — — — —  

AST/SC 4 — — — — — —  

AST/SC 3 — — — — — —  

AST/SC 2 — — — — — —  

AST/SC 1 — — — — — —  

Delsumma AST/SC — — — — — —  

Totalt —  154 —  142 — 155 

Sammanlagd slutsumma 154 142 155 

III/1652 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN



 

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) 

Tjänstegrupper och grader 

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) 

2020 2019 

Godkända i EU-budgeten Tillsatta tjänster den 31 december 2018 Godkända i EU-budgeten 

Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster 

AD 16 —  1  —  1 —  1 

AD 15 —  1  — — —  1 

AD 14 —  1  —  1 —  2 

AD 13 —  4  —  2 —  5 

AD 12 —  11  —  3 —  11 

AD 11 —  14  —  5 —  17 

AD 10 —  14  —  8 —  17 

AD 9 —  19  —  14  —  17 

AD 8 —  15  —  5 —  19 

AD 7 —  15  —  14  —  12 

AD 6 —  7  —  22  —  7 

AD 5 —  11  —  18  — —  

Delsumma AD —  113 — 93  —  109 

AST 11 —  1  — — — —  

AST 10 —  1  — — —  1 

AST 9 —  2  — — —  1 

AST 8 —  3  — — —  3 

AST 7 —  3  — — —  3 

AST 6 —  2  —  3 —  3 

AST 5 —  2  —  4 —  3 

AST 4 — — —  5 —  1 

AST 3 — — —  2 — —  

AST 2 — — — — — —  

AST 1 — — — — — —  

Delsumma AST —  14  —  14  —  15 

AST/SC 6 — — — — — —  

AST/SC 5 — — — — — —  

AST/SC 4 — — — — — —  

AST/SC 3 — — — — — —  

AST/SC 2 — — — — — —  

AST/SC 1 — — — — — —  

Delsumma AST/SC — — — — — —  

Totalt —  127 —  107 —  124 

Sammanlagd slutsumma 127 107 124 

5.7.2019 SV III/1653Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN



 

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)  

Tjänstegrupper och grader 

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) 

2020 2019 

Godkända i EU-budgeten Tillsatta tjänster den 31 december 2018 Godkända i EU-budgeten 

Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster 

AD 16 —  2  —  1 — 1 

AD 15 —  3  —  1 — 2 

AD 14 — — — — — 6 

AD 13 —  3  — — — 2 

AD 12 —  7  —  4 — 7 

AD 11 —  14  —  1 — 14 

AD 10 —  17  —  9 — 17 

AD 9 —  39  —  24  — 39 

AD 8 —  30  —  36  — 30 

AD 7 —  57  —  26  — 58 

AD 6 —  10  —  12  — 10 

AD 5 —  32  —  24  — 11 

Delsumma AD —  214 —  138 — 197 

AST 11 — — — — — —  

AST 10 — — — — — —  

AST 9 — — — — — —  

AST 8 —  2  — — — 2 

AST 7 —  3  — — — 3 

AST 6 —  3  — — — 3 

AST 5 —  3  —  4 — 3 

AST 4 —  1  —  4 — 1 

AST 3 — — —  1 — 1 

AST 2 — — — — — —  

AST 1 — — —  2 — —  

Delsumma AST —  12  —  11  — 13 

AST/SC 6 — — — — — —  

AST/SC 5 — — — — — —  

AST/SC 4 — — — — — —  

AST/SC 3 — — — — — —  

AST/SC 2 — — — — — —  

AST/SC 1 — — — — — —  

Delsumma AST/SC — — — — — —  

Totalt —  226 —  149 — 210 

Sammanlagd slutsumma 226 149 210 

III/1654 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN



 

Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) 

Tjänstegrupper och grader 

Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) 

2020 2019 

Godkända i EU-budgeten Tillsatta tjänster den 31 december 2018 Godkända i EU-budgeten 

Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster 

AD 16 — — — — — —  

AD 15 —  1  —  1 —  1 

AD 14 — — — — — —  

AD 13 —  3  — — —  1 

AD 12 —  3  —  4 —  3 

AD 11 —  5  —  1 —  5 

AD 10 —  3  —  2 —  1 

AD 9 —  8  —  7 —  6 

AD 8 —  8  —  8 —  10 

AD 7 —  8  —  6 —  7 

AD 6 —  14  —  13  —  12 

AD 5 —  6  —  10  —  9 

Delsumma AD —  59  —  52  —  55 

AST 11 — — — — — —  

AST 10 — — — — — —  

AST 9 — — — — — —  

AST 8 — — — — — —  

AST 7 — — — — — —  

AST 6 —  1  — — —  1 

AST 5 —  2  —  2 —  2 

AST 4 —  6  —  3 —  6 

AST 3 —  3  —  7 —  3 

AST 2 — — — — — —  

AST 1 — — — — — —  

Delsumma AST —  12  —  12  —  12 

AST/SC 6 — — — — — —  

AST/SC 5 — — — — — —  

AST/SC 4 — — — — — —  

AST/SC 3 — — — — — —  

AST/SC 2 — — — — — —  

AST/SC 1 — — — — — —  

Delsumma AST/SC — — — — — —  

Totalt —  71  —  64  —  67 

Sammanlagd slutsumma 71 64 67  

5.7.2019 SV III/1655Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN



 

Europeiska miljöbyrån (EEA)  

Tjänstegrupper och grader 

Europeiska miljöbyrån (EEA) 

2020 2019 

Godkända i EU-budgeten Tillsatta tjänster den 31 december 2018 Godkända i EU-budgeten 

Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster 

AD 16 — — — — — —  

AD 15 —  1  —  1 — 1 

AD 14 —  2  — — — 3 

AD 13 1 6  —  1 1 6 

AD 12 —  16 1 8  — 16 

AD 11 —  10  —  9 — 10 

AD 10 —  11  —  9 — 10 

AD 9 —  9  —  11  — 9 

AD 8 —  4  —  7 — 4 

AD 7 —  2  —  6 — 1 

AD 6 — — —  7 — —  

AD 5 — — — — — —  

Delsumma AD 1 61 1 59 1 60 

AST 11 —  2  — — — 3 

AST 10 1 5  —  2 — 5 

AST 9 2 12 1 5 3 12 

AST 8 —  11 1 7  — 12 

AST 7 —  11  —  6 — 12 

AST 6 —  11  —  9 — 11 

AST 5 —  7  —  10  — 5 

AST 4 —  1  —  10  — —  

AST 3 — — —  10  — —  

AST 2 — — —  1 — —  

AST 1 — — — — — —  

Delsumma AST 3 60 2 60 3 60 

AST/SC 6 — — — — — —  

AST/SC 5 — — — — — —  

AST/SC 4 — — — — — —  

AST/SC 3 — — — — — —  

AST/SC 2 — — — — — —  

AST/SC 1 — — — — — —  

Delsumma AST/SC — — — — — —  

Totalt 4 121 3 119 4 120 

Sammanlagd slutsumma 125 122 124 

III/1656 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN



 

Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) 

Tjänstegrupper och grader 

Europeiska Eiskekontrollbyrån (EFCA) 

2020 2019 

Godkända i EU-budgeten Tillsatta tjänster den 31 december 2018 Godkända i EU-budgeten 

Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster 

AD 16 — — — — — —  

AD 15 —  1  —  1 —  1 

AD 14 —  2  — — —  2 

AD 13 —  1  —  2 —  1 

AD 12 —  2  —  2 —  2 

AD 11 — — — — — —  

AD 10 —  7  —  3 —  6 

AD 9 —  5  —  6 —  6 

AD 8 —  13  —  14  —  13 

AD 7 — — —  2 — —  

AD 6 — — — — — —  

AD 5 — — — — — —  

Delsumma AD —  31  —  30  —  31 

AST 11 — — — — — —  

AST 10 —  7  —  7 —  7 

AST 9 —  3  —  3 —  3 

AST 8 —  3  —  3 —  3 

AST 7 —  8  —  8 —  8 

AST 6 —  2  —  2 —  2 

AST 5 —  7  —  6 —  6 

AST 4 — — —  1 —  1 

AST 3 — — — — — —  

AST 2 — — — — — —  

AST 1 — — — — — —  

Delsumma AST —  30  —  30  —  30 

AST/SC 6 — — — — — —  

AST/SC 5 — — — — — —  

AST/SC 4 — — — — — —  

AST/SC 3 — — — — — —  

AST/SC 2 — — — — — —  

AST/SC 1 — — — — — —  

Delsumma AST/SC — — — — — —  

Totalt —  61  —  60  —  61 

Sammanlagd slutsumma 61 60 61  

5.7.2019 SV III/1657Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN



 

Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)  

Tjänstegrupper och grader 

Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) 

2020 2019 

Godkända i EU-budgeten Tillsatta tjänster den 31 december 2018 Godkända i EU-budgeten 

Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster 

AD 16 — — — — — —  

AD 15 —  1  — — — 1 

AD 14 —  2  —  1 — 4 

AD 13 —  3  — — — 5 

AD 12 —  7  —  5 — 10 

AD 11 —  8  —  5 — 10 

AD 10 —  23  —  10  — 25 

AD 9 —  24  —  15  — 25 

AD 8 —  22  —  30  — 20 

AD 7 —  26  —  11  — 26 

AD 6 —  10  —  11  — —  

AD 5 — — —  35  — —  

Delsumma AD —  126 —  123 — 126 

AST 11 — — — — — —  

AST 10 —  1  — — — 2 

AST 9 —  2  — — — 2 

AST 8 —  3  —  2 — 3 

AST 7 —  11  —  3 — 10 

AST 6 —  10  —  7 — 10 

AST 5 —  15  —  13  — 15 

AST 4 —  5  —  18  — 5 

AST 3 —  4  —  3 — 5 

AST 2 — — —  2 — —  

AST 1 — — —  4 — —  

Delsumma AST —  51  —  52  — 52 

AST/SC 6 — — — — — —  

AST/SC 5 — — — — — —  

AST/SC 4 — — — — — —  

AST/SC 3 —  3  — — — 2 

AST/SC 2 — — — — — —  

AST/SC 1 — — —  2 — —  

Delsumma AST/SC —  3  —  2 — 2  

Totalt —  180 —  177 — 180 

Sammanlagd slutsumma 180 177 180 

III/1658 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN



 

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) 

Tjänstegrupper och grader 

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) 

2020 2019 

Godkända i EU-budgeten Tillsatta tjänster den 31 december 2018 Godkända i EU-budgeten 

Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster 

AD 16 — — — — — —  

AD 15 —  1  — — —  1 

AD 14 — — —  1 — —  

AD 13 —  4  — — —  2 

AD 12 —  4  —  6 —  7 

AD 11 —  8  —  6 —  9 

AD 10 —  19  —  13  —  20 

AD 9 1 40  —  26  —  38 

AD 8 3 62 1 60 2 57 

AD 7 1 59 4 48 3 45 

AD 6 —  43  —  38  —  27 

AD 5 —  10  —  8 —  9 

Delsumma AD 5 250 5 206 5 215 

AST 11 — — — — — —  

AST 10 — — — — — —  

AST 9 — — — — — —  

AST 8 —  1  — — —  1 

AST 7 —  4  —  3 —  3 

AST 6 —  6  —  4 —  7 

AST 5 —  21  —  16  —  21 

AST 4 —  34  —  36  —  32 

AST 3 —  22  —  22  —  20 

AST 2 —  11  —  17  —  15 

AST 1 — — —  2 —  1 

Delsumma AST —  99  —  100 —  100 

AST/SC 6 — — — — — —  

AST/SC 5 — — — — — —  

AST/SC 4 — — — — — —  

AST/SC 3 — — — — — —  

AST/SC 2 — — — — — —  

AST/SC 1 — — — — — —  

Delsumma AST/SC — — — — — —  

Totalt 5 349 5 306 5 315 

Sammanlagd slutsumma 354 311 320  

5.7.2019 SV III/1659Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN



 

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)  

Tjänstegrupper och grader 

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) 

2020 2019 

Godkända i EU-budgeten Tillsatta tjänster den 31 december 2018 Godkända i EU-budgeten 

Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster 

AD 16 — — — — — —  

AD 15 —  3  —  3 — 3 

AD 14 —  8  —  6 — 7 

AD 13 —  12  —  11  — 11 

AD 12 —  44  —  42  — 43 

AD 11 —  47  —  43  — 43 

AD 10 —  44  —  41  — 43 

AD 9 —  46  —  45  — 43 

AD 8 —  66  —  59  — 59 

AD 7 —  75  —  65  — 65 

AD 6 —  45  —  23  — 23 

AD 5 — — — — — 25 

Delsumma AD —  390 —  338 — 365 

AST 11 —  2  —  2 — 2 

AST 10 —  7  —  7 — 7 

AST 9 —  8  —  5 — 7 

AST 8 —  19  —  16  — 16 

AST 7 —  15  —  22  — 22 

AST 6 —  15  —  39  — 27 

AST 5 —  39  —  43  — 35 

AST 4 —  52  —  57  — 57 

AST 3 —  44  —  46  — 46 

AST 2 — — —  6 — 7 

AST 1 — — — — — —  

Delsumma AST —  201 —  243 — 226 

AST/SC 6 — — — — — —  

AST/SC 5 — — — — — —  

AST/SC 4 — — — — — —  

AST/SC 3 — — — — — —  

AST/SC 2 — — — — — —  

AST/SC 1 — — — — — —  

Delsumma AST/SC — — — — — —  

Totalt —  591 —  581 — 591 

Sammanlagd slutsumma 591 581 591 

III/1660 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN



 

Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) 

Tjänstegrupper och grader 

Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) 

2020 2019 

Godkända i EU-budgeten Tillsatta tjänster den 31 december 2018 Godkända i EU-budgeten 

Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster 

AD 16 — — — — — —  

AD 15 —  1  — — —  1 

AD 14 —  1  —  4 —  1 

AD 13 —  11  —  4 —  7 

AD 12 —  24  —  16  —  18 

AD 11 —  35  —  11  —  28 

AD 10 —  21  —  17  —  16 

AD 9 —  34  —  15  —  29 

AD 8 —  174 —  58  —  151 

AD 7 —  122 —  58  —  126 

AD 6 —  64  —  33  —  98 

AD 5 —  38  —  10  —  90 

Delsumma AD —  525 —  226 —  565 

AST 11 — — — — — —  

AST 10 — — — — — —  

AST 9 — — —  3 — —  

AST 8 —  5  —  9 —  5 

AST 7 —  11  —  16  —  11 

AST 6 —  16  —  11  —  25 

AST 5 —  27  —  14  —  64 

AST 4 —  463 —  20  —  101 

AST 3 —  3  —  4 —  88 

AST 2 — — — — — —  

AST 1 — — — — — —  

Delsumma AST —  525 —  77  —  294 

AST/SC 6 — — — — — —  

AST/SC 5 — — — — — —  

AST/SC 4 — — — — — —  

AST/SC 3 — — — — — —  

AST/SC 2 — — — — — —  

AST/SC 1 — — — — — —  

Delsumma AST/SC — — — — — —  

Totalt —  1 050  —  303 —  859 

Sammanlagd slutsumma 1 050 303 859 

5.7.2019 SV III/1661Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN



 

Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)  

Tjänstegrupper och grader 

Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) 

2020 2019 

Godkända i EU-budgeten Tillsatta tjänster den 31 december 2018 Godkända i EU-budgeten 

Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster 

AD 16 — — — — — —  

AD 15 —  1  —  1 — 1 

AD 14 —  3  —  1 — 1 

AD 13 —  5  —  2 — 5 

AD 12 —  11  —  7 — 11 

AD 11 —  14  —  7 — 17 

AD 10 —  25  —  15  — 28 

AD 9 —  50  —  33  — 61 

AD 8 —  84  —  75  — 94 

AD 7 —  146 —  135 — 132 

AD 6 —  203 —  262 — 171 

AD 5 —  31  —  11  — 38 

Delsumma AD —  573 —  549 — 559 

AST 11 — — — — — —  

AST 10 — — — — — —  

AST 9 — — — — — —  

AST 8 —  1  — — — 3 

AST 7 —  5  —  3 — 5 

AST 6 —  6  —  4 — 6 

AST 5 —  7  —  4 — 7 

AST 4 —  7  —  9 — 7 

AST 3 —  3  — — — 1 

AST 2 —  3  —  4 — 3 

AST 1 — — — — — —  

Delsumma AST —  32  —  24  — 32 

AST/SC 6 — — — — — —  

AST/SC 5 — — — — — —  

AST/SC 4 — — — — — —  

AST/SC 3 — — — — — —  

AST/SC 2 — — — — — —  

AST/SC 1 — — — — — —  

Delsumma AST/SC — — — — — —  

Totalt —  605 —  573 — 591 

Sammanlagd slutsumma 605 573 591 

III/1662 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN



 

Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) 

Tjänstegrupper och grader 

Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) 

2020 2019 

Godkända i EU-budgeten Tillsatta tjänster den 31 december 2018 Godkända i EU-budgeten 

Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster 

AD 16 — — — — — —  

AD 15 — — — — — —  

AD 14 —  1  —  1 —  1 

AD 13 — — — — — —  

AD 12 —  2  —  1 —  2 

AD 11 —  1  — — —  1 

AD 10 —  1  —  4 —  1 

AD 9 —  1  —  1 —  1 

AD 8 — — —  1 — —  

AD 7 —  5  —  3 —  2 

AD 6 —  7  —  8 —  7 

AD 5 —  5  —  4 —  7 

Delsumma AD —  23  —  23  —  22 

AST 11 — — — — — —  

AST 10 — — — — — —  

AST 9 — — — — — —  

AST 8 — — — — — —  

AST 7 — — — — — —  

AST 6 —  1  — — —  1 

AST 5 —  3  —  3 —  2 

AST 4 —  5  —  1 —  6 

AST 3 —  1  —  5 —  1 

AST 2 — — — — — —  

AST 1 — — — — — —  

Delsumma AST —  10  —  9 —  10 

AST/SC 6 — — — — — —  

AST/SC 5 — — — — — —  

AST/SC 4 — — — — — —  

AST/SC 3 — — — — — —  

AST/SC 2 — — — — — —  

AST/SC 1 — — — — — —  

Delsumma AST/SC — — — — — —  

Totalt —  33  —  32  —  32 

Sammanlagd slutsumma 33 32 32  

5.7.2019 SV III/1663Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN



 

Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu- 
LISA)  

Tjänstegrupper och grader 

Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av storskaliga it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (eu- 
LISA) 

2020 2019 

Godkända i EU-budgeten Tillsatta tjänster den 31 december 2018 Godkända i EU-budgeten 

Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster 

AD 16 — — — — — —  

AD 15 —  1  —  1 — 1 

AD 14 —  1  —  1 — 1 

AD 13 —  3  —  2 — 3 

AD 12 —  4  —  3 — 4 

AD 11 —  5  —  4 — 5 

AD 10 —  8  —  5 — 8 

AD 9 —  16  —  10  — 16 

AD 8 —  17  —  11  — 17 

AD 7 —  32  —  21  — 31 

AD 6 —  15  —  11  — 14 

AD 5 —  47  —  11  — 29 

Delsumma AD —  149 —  80  — 129 

AST 11 — — — — — —  

AST 10 — — — — — —  

AST 9 —  1  —  1 — 1 

AST 8 —  2  —  2 — 2 

AST 7 —  4  —  4 — 4 

AST 6 —  9  —  9 — 9 

AST 5 —  12  —  14  — 12 

AST 4 —  12  —  11  — 12 

AST 3 —  13  —  1 — 3 

AST 2 — — — — — —  

AST 1 — — — — — —  

Delsumma AST —  53  —  42  — 43 

AST/SC 6 — — — — — —  

AST/SC 5 — — — — — —  

AST/SC 4 — — — — — —  

AST/SC 3 — — — — — —  

AST/SC 2 — — — — — —  

AST/SC 1 — — — — — —  

Delsumma AST/SC — — — — — —  

Totalt —  202 —  122 — 172 

Sammanlagd slutsumma 202 122 172 

III/1664 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN



 

Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) 

Tjänstegrupper och grader 

Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) 

2020 2019 

Godkända i EU-budgeten Tillsatta tjänster den 31 december 2018 Godkända i EU-budgeten 

Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster 

AD 16 — — — — — —  

AD 15 —  1  — — —  1 

AD 14 — — — — — —  

AD 13 —  3  — — —  2 

AD 12 —  5  —  2 —  4 

AD 11 —  3  —  1 —  2 

AD 10 —  16  —  7 —  15 

AD 9 —  22  —  4 —  15 

AD 8 —  58  —  13  —  41 

AD 7 —  70  —  24  —  57 

AD 6 —  30  —  18  —  19 

AD 5 —  23  —  31  —  23 

Delsumma AD —  231 —  100 —  179 

AST 11 — — — — — —  

AST 10 — — — — — —  

AST 9 — — — — — —  

AST 8 — — — — — —  

AST 7 — — — — — —  

AST 6 —  4  — — — —  

AST 5 —  18  —  2 —  10 

AST 4 —  49  —  10  —  40 

AST 3 —  55  —  28  —  45 

AST 2 —  9  —  1 —  8 

AST 1 — — —  10  —  2 

Delsumma AST —  135 —  51  —  105 

AST/SC 6 — — — — — —  

AST/SC 5 — — — — — —  

AST/SC 4 — — — — — —  

AST/SC 3 — — — — — —  

AST/SC 2 — — — — — —  

AST/SC 1 — — — — — —  

Delsumma AST/SC — — — — — —  

Totalt —  366 —  151 —  284 

Sammanlagd slutsumma 366 151 284 

5.7.2019 SV III/1665Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN



 

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)  

Tjänstegrupper och grader 

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) 

2020 2019 

Godkända i EU-budgeten Tillsatta tjänster den 31 december 2018 Godkända i EU-budgeten 

Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster 

AD 16 — — — — — —  

AD 15 —  1  — — — 1 

AD 14 —  1  —  1 — 1 

AD 13 1 3 1 3 1 2 

AD 12 3 9 3 5 4 11 

AD 11 1 10  —  6 1 11 

AD 10 1 11  —  2 — 13 

AD 9 —  8 2 10 — 6 

AD 8 —  1  —  7 — —  

AD 7 —  1  —  7 — —  

AD 6 — — — — — —  

AD 5 — — —  2 — —  

Delsumma AD 6 45 6 43 6 45 

AST 11 1 1  —  1 1  —  

AST 10 —  2  — — — 3 

AST 9 1 6  —  3 1 7 

AST 8 2 6 1 2 2 7 

AST 7 —  5  —  3 — 4 

AST 6 —  1  —  7 — —  

AST 5 — —  1 4  — —  

AST 4 — — —  1 — —  

AST 3 — —  1  — — —  

AST 2 — — — — — —  

AST 1 — — — — — —  

Delsumma AST 4 21 3 21 4 21 

AST/SC 6 — — — — — —  

AST/SC 5 — — — — — —  

AST/SC 4 — — — — — —  

AST/SC 3 — — — — — —  

AST/SC 2 — — — — — —  

AST/SC 1 — — — — — —  

Delsumma AST/SC — — — — — —  

Totalt 10 66 9 64 10 66 

Sammanlagd slutsumma 76 73 76  

III/1666 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN



 

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)  

Tjänstegrupper och grader 

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) 

2020 2019 

Godkända i EU-budgeten Tillsatta tjänster den 31 december 2018 Godkända i EU-budgeten 

Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster 

AD 16 — — — — — —  

AD 15 —  1  — — —  1 

AD 14 —  3  —  2 —  1 

AD 13 —  3  —  2 —  2 

AD 12 —  2  —  3 —  7 

AD 11 —  5  —  1 —  5 

AD 10 —  10  —  5 —  9 

AD 9 —  11  —  9 —  12 

AD 8 —  8  —  11  —  8 

AD 7 —  2  —  11  —  2 

AD 6 —  3  —  3 —  1 

AD 5 — — — — — —  

Delsumma AD —  48  —  47  —  48 

AST 11 — — — — — —  

AST 10 —  4  — — —  1 

AST 9 —  2  —  2 —  3 

AST 8 —  3  —  4 —  5 

AST 7 —  7  —  1 —  7 

AST 6 —  6  —  7 —  7 

AST 5 —  2  —  7 —  1 

AST 4 — — —  3 — —  

AST 3 — — — — — —  

AST 2 — — — — — —  

AST 1 — — — — — —  

Delsumma AST —  24  —  24  —  24 

AST/SC 6 — — — — — —  

AST/SC 5 — — — — — —  

AST/SC 4 — — — — — —  

AST/SC 3 — — — — — —  

AST/SC 2 — — — — — —  

AST/SC 1 — — — — — —  

Delsumma AST/SC — — — — — —  

Totalt —  72  —  71  —  72 

Sammanlagd slutsumma 72 71 72  

5.7.2019 SV III/1667Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN



 

Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)  

Tjänstegrupper och grader 

Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) 

2020 2019 

Godkända i EU-budgeten Tillsatta tjänster den 31 december 2018 Godkända i EU-budgeten 

Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster 

AD 16 — — — — — —  

AD 15 — — — — — —  

AD 14 —  1  — — — 1 

AD 13 — — —  1 — —  

AD 12 —  2  — — — 1 

AD 11 —  2  —  1 — 2 

AD 10 —  4  —  2 — 4 

AD 9 —  2  —  2 — 3 

AD 8 —  4  —  1 — 4 

AD 7 —  3  —  5 — 3 

AD 6 —  3  —  4 — 3 

AD 5 — — —  5 — —  

Delsumma AD —  21  —  21  — 21 

AST 11 — — — — — —  

AST 10 — — — — — —  

AST 9 —  1  — — — —  

AST 8 —  1  —  1 — 2 

AST 7 —  2  — — — 2 

AST 6 —  2  —  2 — 2 

AST 5 — — —  2 — —  

AST 4 — — —  1 — —  

AST 3 — — — — — —  

AST 2 — — — — — —  

AST 1 — — — — — —  

Delsumma AST —  6  —  6 — 6 

AST/SC 6 — — — — — —  

AST/SC 5 — — — — — —  

AST/SC 4 — — — — — —  

AST/SC 3 — — — — — —  

AST/SC 2 — — — — — —  

AST/SC 1 — — — — — —  

Delsumma AST/SC — — — — — —  

Totalt —  27  —  27  — 27 

Sammanlagd slutsumma 27 27 27  

III/1668 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN



 

Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) 

Tjänstegrupper och grader 

Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) 

2020 2019 

Godkända i EU-budgeten Tillsatta tjänster den 31 december 2018 Godkända i EU-budgeten 

Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster 

AD 16 — — — — — —  

AD 15 — — — — — —  

AD 14 —  1  —  1 —  1 

AD 13 —  1  — — —  1 

AD 12 —  1  — — — —  

AD 11 —  5  —  3 —  5 

AD 10 —  12  —  5 —  12 

AD 9 —  22  —  12  —  22 

AD 8 —  21  —  17  —  21 

AD 7 —  29  —  17  —  32 

AD 6 —  2  —  19  —  4 

AD 5 —  6  —  3 —  3 

Delsumma AD —  100 —  77  —  101 

AST 11 — — — — — —  

AST 10 — — — — — —  

AST 9 —  1  —  1 —  1 

AST 8 — — — — — —  

AST 7 —  1  — — —  1 

AST 6 —  5  —  3 —  5 

AST 5 —  52  —  26  —  52 

AST 4 —  48  —  37  —  48 

AST 3 — — —  48  — —  

AST 2 — — —  14  — —  

AST 1 — — —  1 — —  

Delsumma AST —  107 —  130 —  107 

AST/SC 6 — — — — — —  

AST/SC 5 — — — — — —  

AST/SC 4 — — — — — —  

AST/SC 3 — — — — — —  

AST/SC 2 — — — — — —  

AST/SC 1 — — — — — —  

Delsumma AST/SC — — — — — —  

Totalt —  207 —  207 —  208 

Sammanlagd slutsumma 207 207 208 

5.7.2019 SV III/1669Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN



 

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)  

Tjänstegrupper och grader 

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) 

2020 2019 

Godkända i EU-budgeten Tillsatta tjänster den 31 december 2018 Godkända i EU-budgeten 

Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster 

AD 16 — — — — — —  

AD 15 — — — — — —  

AD 14 —  1  —  1 — 1 

AD 13 —  5  —  3 — 5 

AD 12 —  10  —  4 — 15 

AD 11 —  10  —  9 — 9 

AD 10 —  9  —  11  — 6 

AD 9 —  13  —  13  — 12 

AD 8 —  6  —  8 — 7 

AD 7 —  1  —  5 — 1 

AD 6 —  1  — — — —  

AD 5 — — —  1 — —  

Delsumma AD —  56  —  55  — 56 

AST 11 —  1  —  1 — 3 

AST 10 —  3  — — — 6 

AST 9 —  10  —  8 — 8 

AST 8 —  10  —  9 — 7 

AST 7 —  4  — — — 4 

AST 6 —  1  —  3 — 2 

AST 5 —  1  —  5 — —  

AST 4 — — —  4 — —  

AST 3 — — — — — —  

AST 2 — — — — — —  

AST 1 — — — — — —  

Delsumma AST —  30  —  30  — 30 

AST/SC 6 — — — — — —  

AST/SC 5 — — — — — —  

AST/SC 4 — — — — — —  

AST/SC 3 — — — — — —  

AST/SC 2 — — — — — —  

AST/SC 1 — — — — — —  

Delsumma AST/SC — — — — — —  

Totalt —  86  —  85  — 86 

Sammanlagd slutsumma 86 85 86  

III/1670 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN



 

Översättningscentrum för Europeiska unionens organ 

Tjänstegrupper och grader 

Översättningscentrum för Europeiska unionens organ 

2020 2019 

Godkända i EU-budgeten Tillsatta tjänster den 31 december 2018 Godkända i EU-budgeten 

Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster 

AD 16 — — — — — —  

AD 15 — — — — — —  

AD 14 —  1  —  1 —  1 

AD 13 1  —  1  — 1  —  

AD 12 20 11 6 7 17 11 

AD 11 5 5 9 3 7 4 

AD 10 8 5 5 6 8 5 

AD 9 5 13 5 5 4 12 

AD 8 —  21 8 15 1 21 

AD 7 5 26 4 15 6 24 

AD 6 1 8 2 24 —  12 

AD 5 — —  1 12 — —  

Delsumma AD 45 90 41 88 44 90 

AST 11 — — — — — —  

AST 10 1  — — — — —  

AST 9 4 1 2  — 6  —  

AST 8 1 2 2 2 1 2 

AST 7 1 4 2 2 1 5 

AST 6 1 7 1 5 1 6 

AST 5 2 20 1 13 2 19 

AST 4 —  12 1 12 —  12 

AST 3 — — —  8 —  2 

AST 2 — — —  1 — —  

AST 1 — — — — — —  

Delsumma AST 10 46 9 43 11 46 

AST/SC 6 — — — — — —  

AST/SC 5 — — — — — —  

AST/SC 4 — — — — — —  

AST/SC 3 —  1  — — —  1 

AST/SC 2 —  1  —  2 —  1 

AST/SC 1 — — — — — —  

Delsumma AST/SC —  2  —  2 —  2  

Totalt 55 138 50 133 55 138 

Sammanlagd slutsumma 193 183 193 

5.7.2019 SV III/1671Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN



 

Europeiska åklagarmyndigheten  

Tjänstegrupper och grader 

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) 

2020 2019 

Godkända i EU-budgeten Tillsatta tjänster den 31 december 2018 Godkända i EU-budgeten 

Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster 

AD 16 — — — — — —  

AD 15 —  1  — — — 1 

AD 14 — — — — — —  

AD 13 —  22  — — — 22 

AD 12 — — — — — —  

AD 11 —  1  — — — 1 

AD 10 —  2  — — — 2 

AD 9 —  2  — — — 2 

AD 8 — — — — — —  

AD 7 2 3  — — — 3 

AD 6 — — — — — —  

AD 5 —  1  — — — —  

Delsumma AD 2 32  — — — 31 

AST 11 — — — — — —  

AST 10 — — — — — —  

AST 9 — — — — — —  

AST 8 — — — — — —  

AST 7 — — — — — —  

AST 6 — — — — — —  

AST 5 —  3  — — — 3 

AST 4 2  — — — — —  

AST 3 —  3  — — — 3 

AST 2 — — — — — —  

AST 1 — — — — — —  

Delsumma AST 2 6  — — — 6 

AST/SC 6 — — — — — —  

AST/SC 5 — — — — — —  

AST/SC 4 — — — — — —  

AST/SC 3 — — — — — —  

AST/SC 2 — — — — — —  

AST/SC 1 — — — — — —  

Delsumma AST/SC — — — — — —  

Totalt 4 38  — — — 37 

Sammanlagd slutsumma 42  —  37  

III/1672 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN



 

Europeiska arbetsmyndigheten 

Tjänstegrupper och grader 

Europeiska arbetsmyndigheten (ELA) 

2020 2019 

Godkända i EU-budgeten Tillsatta tjänster den 31 december 2018 Godkända i EU-budgeten 

Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster 

AD 16 — — — — — —  

AD 15 — — — — — —  

AD 14 —  1  — — —  1 

AD 13 — — — — — —  

AD 12 — — — — — —  

AD 11 — — — — — —  

AD 10 — — — — — —  

AD 9 —  4 ( 1 )  — — —  2 

AD 8 — — — — — —  

AD 7 —  4 ( 1 )  — — —  4 

AD 6 — — — — — —  

AD 5 —  5  — — —  5 

Delsumma AD —  14  — — —  12 

AST 11 — — — — — —  

AST 10 — — — — — —  

AST 9 — — — — — —  

AST 8 — — — — — —  

AST 7 — — — — — —  

AST 6 — — — — — —  

AST 5 — — — — — —  

AST 4 —  2  — — —  2 

AST 3 —  2  — — — —  

AST 2 —  2  — — —  2 

AST 1 — — — — — —  

Delsumma AST —  6  — — —  4 

AST/SC 6 — — — — — —  

AST/SC 5 — — — — — —  

AST/SC 4 — — — — — —  

AST/SC 3 — — — — — —  

AST/SC 2 — — — — — —  

AST/SC 1 — — — — — —  

Delsumma AST/SC — — — — — —  

Totalt —  20  — — —  16 

Sammanlagd slutsumma 20  —  16  

( 1 ) Lönegraderna i tjänsteförteckningen bygger på antagandet att organet inrättas med säte i Bryssel. När medlagstiftarna beslutat om sätet kan tjänsteförteckningen 
behöva justeras med hänsyn till de koefficienter som tillämpas i den medlemsstat där sätet ska vara beläget och det som karaktäriserar den lokala arbetsmarknaden. 

5.7.2019 SV III/1673Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN



 

Europeiska gemensamma företag 

Gemensamma Sesar-företaget (det europeiska systemet för flygledningstjänsten) 

Tjänstegrupper och grader 

Det andra gemensamma företaget för forskningsprojektet om flygledningstjänster i det gemensamma europeiska luftrummet (Sesar2) 

2020 2019 

Godkända i EU-budgeten Tillsatta tjänster den 31 december 2018 Godkända i EU-budgeten 

Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster 

AD 16 — — — — — —  

AD 15 —  1 ( 1 )  —  1 — 1 ( 1 ) 

AD 14 — — — — — —  

AD 13 — — — — — —  

AD 12 —  5  —  3 — 4 

AD 11 —  3  —  1 — 3 

AD 10 —  2  —  3 — 2 

AD 9 —  5  —  3 — 4 

AD 8 —  7  —  7 — 6 

AD 7 —  6  —  6 — 7 

AD 6 —  4  —  7 — 6 

AD 5 — — —  1 — —  

Delsumma AD —  33  —  32  — 33 

AST 11 — — — — — —  

AST 10 — — — — — —  

AST 9 —  1  —  1 — 1 

AST 8 — — — — — —  

AST 7 —  1  — — — 1 

AST 6 — — — — — —  

AST 5 —  1  — — — —  

AST 4 —  2  —  2 — 2 

AST 3 —  1  —  2 — 1 

AST 2 — — — — — 1 

AST 1 — — — — — —  

Delsumma AST —  6  —  5 — 6 

AST/SC 6 — — — — — —  

AST/SC 5 — — — — — —  

AST/SC 4 — — — — — —  

AST/SC 3 — — — — — —  

AST/SC 2 — — — — — —  

AST/SC 1 — — — — — —  

Delsumma AST/SC — — — — — —  

Totalt —  39  —  37  — 39 

Sammanlagd slutsumma 39 37 39  

( 1 ) Lönegrad AD 15 är en personlig befordran. 

III/1674 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN



 

Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi —  fusionsenergi (F4E) 

Tjänstegrupper och grader 

Europeiska gemensamma företaget för Iter  – fusionsenergi (F4E) 

2020 2019 

Godkända i EU-budgeten Tillsatta tjänster den 31 december 2018 Godkända i EU-budgeten 

Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster 

AD 16 — — — — — —  

AD 15 —  1  — — —  1 

AD 14 5 3  —  1 5 2 

AD 13 14 9 8 6 14 7 

AD 12 15 21 11 4 14 21 

AD 11 2 27 5 21 3 23 

AD 10 —  31 2 20 —  28 

AD 9 —  41 5 49 —  39 

AD 8 1 33 5 41 1 37 

AD 7 2 21 1 18 1 21 

AD 6 1 16 1 35 2 25 

AD 5 — — — — —  1 

Delsumma AD 40 203 38 195 40 205 

AST 11 5  — — —  4  —  

AST 10 1  —  1  — 2  —  

AST 9 4  —  2  — 4  —  

AST 8 1 2 1  — 1 1 

AST 7 —  4 2 1  —  3 

AST 6 —  9 1 1  —  9 

AST 5 —  9 2 13 —  11 

AST 4 —  2 2 5  —  3 

AST 3 — —  1 11  — —  

AST 2 — —  1  — — —  

AST 1 — — — — — —  

Delsumma AST 11 26 13 31 11 27 

AST/SC 6 — — — — — —  

AST/SC 5 — — — — — —  

AST/SC 4 — — — — — —  

AST/SC 3 — — — — — —  

AST/SC 2 — — — — — —  

AST/SC 1 — — — — — —  

Delsumma AST/SC — — — — — —  

Totalt 51 229 51 226 51 232 

Sammanlagd slutsumma 280 277 283 

5.7.2019 SV III/1675Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN



 

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)  

Tjänstegrupper och grader 

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) 

2020 2019 

Godkända i EU-budgeten Tillsatta tjänster den 31 december 2018 Godkända i EU-budgeten 

Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster 

AD 16 — — — — — —  

AD 15 — — — — — —  

AD 14 —  1  — — — 1 

AD 13 — — — — — —  

AD 12 —  1  — — — 1 

AD 11 —  2  —  1 — —  

AD 10 —  7  —  2 — 7 

AD 9 —  9  —  9 — 7 

AD 8 —  10  —  9 — 10 

AD 7 —  7  —  7 — 9 

AD 6 —  3  —  10  — 5 

AD 5 — — — — — —  

Delsumma AD —  40  —  38  — 40 

AST 11 — — — — — —  

AST 10 — — — — — —  

AST 9 — — — — — —  

AST 8 — — — — — —  

AST 7 — — — — — —  

AST 6 — — — — — —  

AST 5 —  3  —  1 — 2 

AST 4 —  1  —  3 — 1 

AST 3 —  1  —  1 — 2 

AST 2 — — — — — —  

AST 1 — — — — — —  

Delsumma AST —  5  —  5 — 5 

AST/SC 6 — — — — — —  

AST/SC 5 — — — — — —  

AST/SC 4 — — — — — —  

AST/SC 3 — — — — — —  

AST/SC 2 — — — — — —  

AST/SC 1 — — — — — —  

Delsumma AST/SC — — — — — —  

Totalt —  45  —  43  — 45 

Sammanlagd slutsumma 45 43 45  

III/1676 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN



 

Genomförandeorgan 

Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme) 

Tjänstegrupper och grader 

Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme) 

2020 2019 

Godkända i EU-budgeten Tillsatta tjänster den 31 december 2018 Godkända i EU-budgeten 

Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster 

AD 16 — — — — — —  

AD 15 — — — — — —  

AD 14 —  5  —  5 —  5 

AD 13 —  6  —  3 —  7 

AD 12 —  5  —  4 —  4 

AD 11 —  6  —  5 —  6 

AD 10 —  10  —  9 —  8 

AD 9 —  15  —  11  —  16 

AD 8 —  8  —  6 —  6 

AD 7 —  8  —  7 —  7 

AD 6 —  18  —  15  —  19 

AD 5 —  31  —  27  —  27 

Delsumma AD —  112 — 92  —  105 

AST 11 — — — — — —  

AST 10 — — — — — —  

AST 9 — — — — — —  

AST 8 — — — — — —  

AST 7 — — — — —  1 

AST 6 —  2  — — — —  

AST 5 —  8  —  8 —  10 

AST 4 —  4  —  6 —  4 

AST 3 — — — — — —  

AST 2 — — — — — —  

AST 1 — — — — — —  

Delsumma AST —  14  —  14  —  15 

AST/SC 6 — — — — — —  

AST/SC 5 — — — — — —  

AST/SC 4 — — — — — —  

AST/SC 3 — — — — — —  

AST/SC 2 — — — — — —  

AST/SC 1 — — — — — —  

Delsumma AST/SC — — — — — —  

Totalt —  126 —  106 —  120 

Sammanlagd slutsumma 126 106 120 

5.7.2019 SV III/1677Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN



 

Genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea)  

Tjänstegrupper och grader 

Genomförandeorganet för innovation och nätverk (INEA) 

2020 2019 

Godkända i EU-budgeten Tillsatta tjänster den 31 december 2018 Godkända i EU-budgeten 

Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster 

AD 16 — — — — — —  

AD 15 — — — — — —  

( 1 )  —  7  —  7 — 7 

AD 13 —  9  —  8 — 9 

AD 12 —  5  —  4 — 5 

AD 11 —  5  —  5 — 5 

AD 10 —  5  —  5 — 5 

AD 9 —  7  —  7 — 7 

AD 8 —  10  —  10  — 10 

AD 7 —  10  —  9 — 10 

AD 6 —  2  —  1 — 2 

AD 5 —  3  —  1 — 1 

Delsumma AD —  63  —  57  — 61 

AST 11 — — — — — —  

AST 10 — — — — — —  

AST 9 — — — — — —  

AST 8 — — — — — —  

AST 7 —  1  —  1 — 1 

AST 6 —  2  —  1 — 2 

AST 5 —  3  —  2 — 3 

AST 4 —  3  —  4 — 3 

AST 3 —  2  —  2 — 1 

AST 2 — — — — — —  

AST 1 — — — — — —  

Delsumma AST —  11  —  10  — 10 

AST/SC 6 — — — — — —  

AST/SC 5 — — — — — —  

AST/SC 4 — — — — — —  

AST/SC 3 — — — — — —  

AST/SC 2 — — — — — —  

AST/SC 1 — — — — — —  

Delsumma AST/SC — — — — — —  

Totalt —  74  —  67  — 71 

Sammanlagd slutsumma 74 67 71  

( 1 ) Tjänsteförteckningen tillåter följande tjänst med personlig inplacering i lönegrad: en tjänsteman i lönegrad AD 14 blir AD 15. 

III/1678 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN



 

Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (Ercea) 

Tjänstegrupper och grader 

Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (ERCEA) 

2020 2019 

Godkända i EU-budgeten Tillsatta tjänster den 31 december 2018 Godkända i EU-budgeten 

Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster 

AD 16 — — — — — —  

AD 15 — — — — — —  

( 1 )  —  10  —  5 —  10 

AD 13 —  7  —  9 —  5 

AD 12 — — —  3 —  3 

AD 11 —  4  —  1 —  1 

AD 10 —  38  —  19  —  13 

AD 9 —  34  —  40  —  58 

AD 8 —  11  —  16  —  9 

AD 7 —  20  —  11  —  17 

AD 6 —  9  —  15  —  10 

AD 5 — — —  1 —  1 

Delsumma AD —  133 —  120 —  127 

AST 11 — — — — — —  

AST 10 — — — — — —  

AST 9 — — — — — —  

AST 8 — — — — — —  

AST 7 — — — — — —  

AST 6 — — — — — —  

AST 5 — — — — — —  

AST 4 — — — — — —  

AST 3 — — — — — —  

AST 2 — — — — — —  

AST 1 — — — — — —  

Delsumma AST — — — — — —  

AST/SC 6 — — — — — —  

AST/SC 5 — — — — — —  

AST/SC 4 — — — — — —  

AST/SC 3 — — — — — —  

AST/SC 2 — — — — — —  

AST/SC 1 — — — — — —  

Delsumma AST/SC — — — — — —  

Totalt —  133 —  120 —  127 

Sammanlagd slutsumma 133 120 127 

( 1 ) Tjänsteförteckningen tillåter följande tjänst med personlig inplacering i lönegrad: en tjänsteman i lönegrad AD 14 blir AD 15. 

5.7.2019 SV III/1679Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN



 

Genomförandeorganet för forskning (REA)  

Tjänstegrupper och grader 

Genomförandeorganet för forskning (REA) 

2020 2019 

Godkända i EU-budgeten Tillsatta tjänster den 31 december 2018 Godkända i EU-budgeten 

Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster 

AD 16 — — — — — —  

AD 15 — — — — — —  

AD 14 —  9  —  5 — 9 

AD 13 —  12  —  10  — 11 

AD 12 —  13  —  6 — 11 

AD 11 —  13  —  7 — 13 

AD 10 —  20  —  7 — 14 

AD 9 —  44  —  36  — 36 

AD 8 —  27  —  32  — 29 

AD 7 —  23  —  29  — 24 

AD 6 —  23  —  24  — 27 

AD 5 — — —  8 — —  

Delsumma AD —  184 —  164 — 174 

AST 11 — — — — — —  

AST 10 — — — — — —  

AST 9 —  4  —  1 — 4 

AST 8 —  3  —  1 — 3 

AST 7 —  1  —  1 — 1 

AST 6 — — —  5 — —  

AST 5 — — —  3 — —  

AST 4 — — — — — —  

AST 3 — — — — — —  

AST 2 — — — — — —  

AST 1 — — — — — —  

Delsumma AST —  8  —  11  — 8 

AST/SC 6 — — — — — —  

AST/SC 5 — — — — — —  

AST/SC 4 — — — — — —  

AST/SC 3 — — — — — —  

AST/SC 2 — — — — — —  

AST/SC 1 — — — — — —  

Delsumma AST/SC — — — — — —  

Totalt —  192 —  175 — 182 

Sammanlagd slut- 
summa ( 1 ) 

192 175 182 

( 1 ) Tjänsteförteckningen tillåter följande tjänster med personlig inplacering i lönegrad: utstationerade tjänstemän får tillsättas på en tjänst i organets tjänsteförteckning 
på en högre grad om den högre graden motsvarar deras lönegrad vid kommissionen. Undantaget gäller bara utstationerade tjänstemän. 

III/1680 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN



 

Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea) 

Tjänstegrupper och grader 

Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella frågor och kultur (EACEA) 

2020 2019 

Godkända i EU-budgeten Tillsatta tjänster den 31 december 2018 Godkända i EU-budgeten 

Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster 

AD 16 — — — — — —  

AD 15 — — — — — —  

AD 14 —  10  —  1 —  8 

AD 13 —  9  —  10  —  8 

AD 12 —  12  —  7 —  9 

AD 11 —  14  —  12  —  12 

AD 10 —  12  —  14  —  16 

AD 9 —  8  —  13  —  7 

AD 8 —  6  —  7 —  7 

AD 7 —  6  —  5 —  6 

AD 6 —  3  —  4 —  5 

AD 5 —  1  —  1 —  3 

Delsumma AD —  81  —  74  —  81 

AST 11 —  1  —  1 —  1 

AST 10 —  2  — — —  1 

AST 9 —  3  —  1 —  1 

AST 8 —  3  —  1 —  2 

AST 7 —  6  —  1 —  3 

AST 6 —  7  —  8 —  10 

AST 5 —  4  —  9 —  7 

AST 4 —  1  —  5 —  2 

AST 3 — — — — — —  

AST 2 — — — — — —  

AST 1 — — — — — —  

Delsumma AST —  27  —  26  —  27 

AST/SC 6 — — — — — —  

AST/SC 5 — — — — — —  

AST/SC 4 — — — — — —  

AST/SC 3 — — — — — —  

AST/SC 2 — — — — — —  

AST/SC 1 — — — — — —  

Delsumma AST/SC — — — — — —  

Totalt —  108 —  100 —  108 

Sammanlagd slutsumma 108 100 108 

5.7.2019 SV III/1681Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN



 

Genomförandeorganet för konsument-, hälso- jordbruks-och livsmedelsfrågor (Chafea)  

Tjänstegrupper och grader 

Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (Chafea) 

2020 2019 

Godkända i EU-budgeten Tillsatta tjänster den 31 december 2018 Godkända i EU-budgeten 

Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster 

AD 16 — — — — — —  

AD 15 — — — — — —  

AD 14 —  3  —  1 — 2 

AD 13 — — —  2 — 1 

AD 12 —  2  —  2 — 2 

AD 11 —  2  — — — —  

AD 10 — — —  1 — 1 

AD 9 —  2  — — — 2 

AD 8 —  2  —  2 — 1 

AD 7 — — —  2 — 2 

AD 6 —  2  — — — 2 

AD 5 —  5  —  5 — 5 

Delsumma AD —  18  —  15  — 18 

AST 11 — — — — — —  

AST 10 — — — — — —  

AST 9 —  2  — — — —  

AST 8 — — —  1 — 1 

AST 7 — — — — — —  

AST 6 — — — — — —  

AST 5 — — — — — 1 

AST 4 — — — — — —  

AST 3 — — — — — —  

AST 2 — — — — — —  

AST 1 — — — — — —  

Delsumma AST —  2  —  1 — 2 

AST/SC 6 — — — — — —  

AST/SC 5 — — — — — —  

AST/SC 4 — — — — — —  

AST/SC 3 — — — — — —  

AST/SC 2 — — — — — —  

AST/SC 1 — — — — — —  

Delsumma AST/SC — — — — — —  

Totalt —  20  —  16  — 20 

Sammanlagd slutsumma 20 16 20  

III/1682 SV 5.7.2019Förslag till allmän budget 2020 

KOMMISSIONEN









 

SV 

KTC019602SVC


	INKOMSTER
	AVDELNING 4
	KAPITEL 4 0 — DIVERSE SKATTER OCH AVDRAG FRÅN ERSÄTTNINGAR
	4 0 0 Inkomster från skatt på löner och ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som uppbär pension
	Anmärkningar
	Rättslig grund
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